
INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
W TYM NUMERZE D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W YBE
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Mamy bilety na koncert Ani DąbrowskiejMamy bilety na koncert Ani Dąbrowskiej STR. 13
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Wystarczy Wystarczy 
się zakochać!się zakochać!

Niezwykła ikona polskiej muzyki Niezwykła ikona polskiej muzyki 
Beata Kozidrak, chwilowo porzuciła Beata Kozidrak, chwilowo porzuciła 
Bajm, by nagrać trzecią solową Bajm, by nagrać trzecią solową 
płytę „B3”. Artystka odważnie płytę „B3”. Artystka odważnie 
zmieniła nie tylko wizerunek, zmieniła nie tylko wizerunek, 
ale także styl muzyczny, o czym ale także styl muzyczny, o czym 
opowiada w bardzo szczerej opowiada w bardzo szczerej 
rozmowie z nami. Mamy dla Was rozmowie z nami. Mamy dla Was 
też dwie płyty „B3” z autografem też dwie płyty „B3” z autografem 
Beaty! Więcej naBeaty! Więcej na STR. 12STR. 12
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Format imprezy zachowany będzie 
w klimacie wielkopolskim; począwszy 
od warsztatów kulinarnych z rodzimej 
kuchni, poprzez zabawę przy muzyce 
i tańcu regionalnym, na grach języko-
wych – z gwarą poznańską skończyw-
szy. Organizatorzy gwarantują nie tylko 
atrakcyjny sposób spędzenia wolnego 
czasu, ale również superrabaty do 40% 
na renomowane meble o wysokiej jako-
ści. Obniżki cenowe gwarantują mię-
dzy innymi takie marki jak: Provence, 
Deko Meble, IWC Meble, Łuk-Pol, Re-
sto design, Mabor czy IP Professional. 

Przed wejściem zapraszać będą Pań-
stwa wdzięcznie dwie bamberki częstu-
jące przekąskami z wielkopolskiego re-
gionu, a kolorowi szczudlarze witający 
Państwa na parkingu zadziwią i rozba-
wią wszystkich gości rozmachem pozy-
tywnej energii i dobrego humoru.

Event zostanie podzielony na kil-
ka stref, w której każdy znajdzie coś 
nawiązującego do folkoru regionu 
Wielkopolski. Dla entuzjastów pysz-
nej kuchni mamy warsztaty kulinarne 
z kuchni regionalnej w towarzystwie 
uznanych mistrzów kuchni. Dla fanów 
rodzimych rytmów muzycznych lu-
bianą i nagradzaną kapelę WIWATY 
oraz pokaz tradycyjnego tańca ludo-
wego dziecięcego zespołu pieśni i tańca 
SZRENIAWA. Dla tych z Państwa, 
którzy będą zainteresowani poznaniem 
tajników gwary poznańskiej zaprosili-
śmy popularnego w Wielkopolsce ga-
wędziarza Waldemara Kurowskiego. 
Po takich „korepetycjach” z naszego 
regionalnego folkloru przypływ pozy-
tywnej energii i niezapomniane wspo-
mnienia gwarantowane! Wisienką na 
torcie będzie wystawa zdjęć z urokli-
wych miejsc stolicy Wielkopolski – Po-
znania, którą będzie można podziwiać 
przez cały czas eventu.

Wydarzenie dedykowane jest całym 
rodzinom – przygotowana zostanie 
strefa dziecka. Na maluchów będą cze-
kać animatorzy z masą kreatywnych 
zabaw i warsztatów artystycznych. Do-
skonałe rozwiązanie dla rodziców któ-
rzy chcą zapewnić swoim pociechom 
ciekawy i kreatywny sposób spędzenia 
wolnego czasu i połączyć to z elementa-
mi edukacyjnymi.

Otwarcie poprowadzi lubiany kon-
feransjer Hubert Kwinta. Ponadto dla 
spragnionych smaków pysznej kawy 
dostępny będzie uzdolniony barista, 
serwujący ten pobudzający trunek 
w różnych wariacjach smakowych wraz 
ze słodkim ciastkiem.

Zbliżający się event to gwaran-
cja wspaniałej zabawy, skorzystania 
z wysokich rabatów cenowych na meble 
i szansa przybliżenia się do folklory-
stycznej kultury regionu. Nie może Was 
zabraknąć! Galeria Top Meble, ul. Po-
znańska 140 w Komornikach zaprasza!

Nowa odsłona Galerii Top Meble
Galeria Top Shopping w Komornikach zmienia swoje oblicze! Poza nową nazwą i logo Top Meble, kusi 
klientów nowym, designerskim wnętrzem oraz nowymi markami meblowymi. Na otwarcie, po metamorfozach 
zapraszamy 15 października, w sobotę, w godzinach od 11:00–18:00. Atrakcji nie zabraknie! 

Agnieszka 
Dąbrowa 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Prace te, wykonywane na wielu od-
cinkach i w różnych punktach mia-
sta, dały się we znaki nie tylko pasa-
żerom, ale też kierowcom. Ostatnio, 
z powodu remontów torów na ron-
dzie Starołęka, a tam krzyżują się 
trasy ośmiu linii. 

Przed jubileuszem Pestki
Wielu pasażerom nadal trud-

no połapać się, jak kursują „ich” 
tramwaje i czy w kolejnym tygodniu 
znów nie pojadą inaczej. Uciążliwa 
była również sierpniowa moderni-
zacja trasy Poznańskiego Szybkie-
go Tramwaju (na odcinku od stacji 
PST Słowiańska do „Teatralki”). 
Popularna „Pestka” w przyszłym 
roku, z początkiem lutego, będzie 
miała jubileusz dwudziestolecia 
funkcjonowania. Przez te lata trasa 
zdążyła się „postarzeć” i Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – 
przy pomocy miasta – już rok wcze-
śniej (również w sierpniu) wzięło 
się do modernizacji tej najbardziej 
popularnej w Poznaniu linii. 

PST, po której wciąż tramwaje jeż-
dżą najszybciej w Polsce: 70 km na 
godzinę (w innych miastach, z komu-
nikacją tramwajową, ta maksymalna 
prędkość wynosi około 40–50 km na 
godzinę). Nic dziwnego, że „Pestka” 
jest komunikacyjną reklamą Pozna-
nia i musi być technicznie należycie 
utrzymywana, by nie straciła na jako-
ści w przewozach pasażerskich. Jej 
nowym akcentem w najbliższych ty-
godniach będzie przekazana do użyt-
ku kolejna stacja, tym razem pod Ka-
ponierą (w poziomie -2). Zachowany 

będzie też przystanek w sąsiedztwie 
mostu Teatralnego, który początko-
wo miał funkcjonować tylko do czasu 
zakończenia przebudowy Kaponiery. 
W przyszłym roku za kwotę około 
1,8 mln ma być on przebudowany 
i unowocześniony, bo teraz swym 
wyglądem mocno różni się od po-
zostałych stacji PST. Chociaż więk-
szości z nich (tych najstarszych) też 
przydałby się remont, przynajmniej 
odmalowanie ścian.

Remonty tu, remonty tam…
Na tegoroczną modernizację in-

frastruktury tramwajowej (torów 
i napowietrznej sieci trakcyjnej, 
przystanków) – jak poinformo-
wał Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu – miasto przeznaczyło 
aż 22 mln złotych. Za tę kwotę wy-
remontowane zostały np. odcinki 
torów oraz rozjazdy: na ulicach 
Podgórnej, Dąbrowskiego, Towa-
rowej, Pułaskiego, Grunwaldzkiej 
(w okolicach ul. Ostroroga i Pro-
mienistej), na trasach Piątkowskiej 
i Kórnickiej, na ul. Murawa, na 
węzłach mostu Dworcowego oraz 
na skrzyżowaniu ulic: Hetmańskiej 
z Głogowską i 28 czerwca 1956 
roku, przy wjeździe do zajezdni 
tramwajowej „Głogowska”, na 
krzyżówce ulic: Gwarnej i Rataj-
czaka z ul. Święty Marcin, a także 
ul. Fredry z al. Niepodległości i ul. 
Kościuszki oraz na wspomnianym 
odcinku „Pestki”. Teraz – do końca 
października – prowadzone są pra-
ce torowe na rondzie Starołęka oraz 
w rejonie Żegrza. Jeszcze w tym 

roku modernizacji doczekać się 
mają tory na ul. Królowej Jadwigi.

Jakie tramwaje dla Poznania?
Oprócz modernizacji torowisk 

poznańskie MPK wymienia rów-
nież wagony tramwajowe. Najstar-
sze, ponad 50-letnie tramwaje typu 
GT-8 (z końcem lat 90. ubiegłego 
wieku sprowadzone – jako używane 
– z Niemiec), a także nieco młodsze, 
bo około 40-letnie polskie tramwaje 
typu 105Na z chorzowskiego Kon-
stalu. Po dużych i drogich zakupach 
(na „Euro 2012”) w stu procentach 
niskopodłogowych 45 wagonów So-
laris Tramino, poznański przewoźnik 
wzbogaca się teraz o znacznie tańszy 
tabor, produkowany przez podpo-
znański Modertrans. Wagony, pod 
nazwą: Moderus Beta może nie są 
tak nowoczesne jak pojazdy szynowe 
Tramino czy Siemens Combino (te 
kursują po Poznaniu od trzynastu już 

lat), ale są niezbędne w celu odnowie-
nia starzejącego się taboru. Bety są 
w 25 proc. niskopodłogowe – człon 
ten znajduje się w środkowej czę-
ści pojazdu. Tramwaje te, jednak ze 
względu na ruchome wózki i mniej-
szy nacisk osi na szyny (pojazd waży 
ponad 34 tony), nie przyczyniają się 
tak do szybszego zużywania toro-
wisk, jak to jest w przypadku tram-
wajów Tramino, które bez pasażerów 
ważą prawie 42 tony, a ponadto mają 
tzw. „sztywne” wózki. Podobnie jest 
z czternastoma tramwajami Com-
bino, choć te są lżejsze od solarisów 
niemal o 10 ton. Mając to wszyst-
ko na uwadze przewoźnik zakupił 
w ostatnich latach 24 bety. Teraz 
na trasy wyjeżdżają kolejne tram-
waje (już z klimatyzacją) tego typu. 
W sumie, z nowej dostawy – rów-
nież w przyszłym roku – ma być ich 
30 (z opcją o kolejne 10 pojazdów), 
w tym dziesięć dwukierunkowych. 

Przetarg na 50 wagonów
To jeszcze nie koniec zakupów. 

Kilka tygodni temu poznańskie 
MPK ogłosiło przetarg na zakup 
50 nowoczesnych niskopodłogo-
wych tramwajów (w tym 20 dwu-
kierunkowych). Mają one mieć – 
w porównaniu z Betami – większą 
powierzchnię niskiej podłogi (mi-
nimum 60 proc.) i być dłuższe – od 
30 do 32 metrów (Bety są krótsze 
– mają ponad 28 metrów). W Pol-
sce jest kilku producentów tramwa-
jów, w tym podpoznański Solaris 
i Modertrans. W Poznaniu jest też 
Fabryka Pojazdów Szynowych „Ce-
gielski” ze swym modelem tram-
waju 118N, o nazwie: Puma, który 
uzyskał homologację i w latach 
2007–2011 jeździł, m.in. na trasach 
linii: 12 i 13. Właśnie ten tramwaj 
jest niskopodłogowy (podobnie jak 
jeżdżących po Poznaniu 14 czeskich 
Tatr) w takiej „opcji”, która zazna-
czana jest w przetargu: minimum 
60 proc. niskiej podłogi. Czyżby 
więc miała być reaktywacja podob-
nego tramwaju, może we współpra-
cy z Modertransem, by zapewnić 
produkcję w poznańskich fi rmach? 
Zwłaszcza, że FPS pół roku temu 
odwiedził prezydent Jacek Jaśko-
wiak i przypatrywał się odnowionej 
Pumie.

Nowe tory, nowe tramwaje
Trwa modernizacja infrastruktury tramwajowej w Poznaniu. Po latach zastoju w jej unowocześnianiu, 
w tym roku na niespotykaną skalę przeprowadzane były remonty torów i sieci trakcyjnej 

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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1 października na kórnickim rynku 
było naprawdę zielono. Podczas II 
Festynu Ekologicznego furorę zro-
biła akcja wymiany zużytych baterii 
i sprzętu AGD na sadzonki roślin. 
Poza tym organizatorzy zadbali, by 

działy się na Placu Niepodległości 
interesujące rzeczy.

Nim jeszcze otwarto stoisko wy-
miany baterii na rośliny ustawiła 
się przed nim długa kolejka ocze-
kujących. I tak przez kolejne 5 go-

dzin załoga punktu uwijała się jak 
w ukropie, by zadośćuczynić zapo-
trzebowaniu. Mniej więcej w połowie 
trwania imprezy pracownicy „Szkó-
łek Kórnickich” musieli dowieźć ko-
lejną partię roślin. W sumie kórnic-

kie ogrody wzbogaciły się dzięki tej 
akcji o około 1500 sadzonek. Pielę-
gnujmy je! Za kilka lat, gdy urosną 
pięknie, będzie z nich w sumie niezły 
park. A na dodatek dzięki tej akcji 
uwolniliśmy naszą najbliższą prze-

strzeń z tysięcy niebezpiecznych od-
padów jakimi są baterie.

II Festyn Ekologiczny to nie tyl-
ko stoisko z roślinami. Atrakcji dla 
dzieci i dorosłych nie brakowało. 
Red

Festyn ekologiczny w Kórniku przyciągnął tłumy

Kórnicka „Oaza” podczas festynu rozdała 
nagrody laureatom Wielkiego Konkursu Plastycznego! Rozdano około 1500 sadzonek.
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W czwartek (29 września) biuro 
architektoniczne akpb Architekci 
Piotr Bartosik zaprezentowało na 
sesji Rady Gminy projekt koncep-
cyjny Centrum Tradycji i Kultury, 
który został bardzo pozytywnie 
odebrany przez radnych. Decyzja 
o stworzeniu placówki jest wyni-
kiem odczuwalnego braku główne-
go, centralnego miejsca spotkań 
oferującego mieszkańcom bogaty 
wachlarz usług z dziedziny kultury, 
sztuki czy rozrywki. Życie kultural-
ne coraz liczniej zasiedlanej gminy 
przeniesie się z ciasnej sali „Piwni-

cy” w Ośrodku Zdrowia do długo 
oczekiwanego nowoczesnego cen-
trum kultury.

Oddanie obiektu do użytku prze-
widziane jest na 2019 rok, jednak 
ze względu na konieczność wykupu 
działek i koszt budowy szacowany 
na około 10 mln zł, termin może 
ulec przesunięciu na rok 2020 – 
zależnie od dostępnych środków 
fi nansowych.

Teren planowanej inwestycji zlo-
kalizowany jest na obszarze będą-
cym najstarszą, historyczną częścią 
układu przestrzennego Komornik, 

ma kształt trapezu zbliżonego do 
prostokąta i obejmuje działki nr 
150/1 oraz 150/2 o łącznej po-
wierzchni 8925 m2. 

Zgodnie z koncepcją projektu, 
zostaną zachowane istniejące już 
obiekty: zabytkowa organistówka, 
budynek z cegły oraz pozostałości 
murów.

Kompozycja przestrzenna za-
gospodarowania terenu zakłada 
utworzenie placu domkniętego bu-
dynkiem centrum w kształcie litery 
„L”. Na powstałym obszarze zosta-
ną wydzielone dwa place –centralny 

i kameralny przewidziany w rejonie 
organistówki. Plac centralny znaj-
dujący się przed głównym budyn-
kiem służyć będzie nie tylko jako 
miejsce spotkań, ale również jako 
widownia i scena dla wydarzeń od-
bywających się na wolnym powie-
trzu. 

Projektowany dwukondygnacyj-
ny, wielobryłowy budynek o zróż-
nicowanej wysokości będzie miał 
1875,22 m2 (powierzchnia użyt-
kowa: parter 1407,35 m2 , piętro 
428,41 m2). 

Centrum Tradycji i Kultury będzie 

oferowało swoim użytkownikom 
salę widowiskową na 300 osób, foy-
er, kawiarnię, szatnie, pracownie, 
bibliotekę, czytelnię oraz pomiesz-
czenia administracyjne i zaplecze 
techniczne.

– Mamy ogromną nadzieję, że 
tworzone miejsce stanie się dla 
naszych mieszkańców chętnie od-
wiedzanym kulturalnym centrum, 
dostarczającym wielu artystycznych 
doznań i umożliwiającym realizo-
wanie interesujących projektów – 
powiedział wójt Jan Broda. 
Karina Lapis 
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Nowe Centrum Tradycji i Kultury 
Po latach oczekiwań przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Spokojnej w Komornikach powstanie 
miejsce spotkań mieszkańców gminy i gości

Intensywne deszcze, które wystąpi-
ły od 3 do 5 października, ujawniły 
niedoróbki techniczne na Kaponie-
rze. Woda przeciekała z chodników 
(z poziomu jezdni) schodami do 
przejść podziemnych. Strugi desz-
czu, wspomagane silnym wiatrem, 
przedostawały się też na schody 
przez prześwity szklanej zabudo-
wy wiat na wejściami do przejść 
podziemnych. Te – jak wyjaśnia 
spółka Poznańskie Inwestycje Miej-
skie – zostały tak zaprojektowane 
i skonstruowane, że nie mają pełnej 
szklanej zabudowy. Z powodu prze-
ciekającej wody wyłączone zostały 
niektóre schody ruchome. W PIM 
informuje się, że usterki techniczne 
powodujące przecieki będą na bie-
żąco usuwane. 

Pierwsze tygodnie funkcjono-
wania nowej Kaponiery, po zakoń-
czeniu ponad czteroletniej prze-
budowy, ujawniły też kilka innych 

technicznych niedogodności. Z po-
wodu słupów trakcyjnych, posta-
wionych na środku ronda doszło już 
do dwóch wypadków z udziałem au-
tobusów miejskich. Przed szarymi 
słupami pojawiły się elementy małej 
architektury z odblaskami, tak by 
były wyraźnie dostrzegane przez 
kierowców. Wyznaczone zostały też 
dodatkowe linie dla toru jazdy.

Nadal nieporozumienia powo-
dują wyznaczone (w kolorze cegla-
stym) dla rowerzystów ścieżki ro-
werowe. Niektórzy piesi – zamiast 
korzystać z podziemnych korytarzy 
ronda – uznają je jako przejścia 
przez jezdnię, czym narażają się na 
niebezpieczeństwo i mandaty ze 
strony policji. 

Do poprawki są też rozwiązania 
techniczne dla osób poruszających 
się na wózkach. 

Są też opóźnienia przy przekaza-
niu poziomu -2 pod Kaponierą, czyli 
peronów nowej stacji Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju. Początkowo 
stacja Pestki przekazana miała być 
w drugiej połowie września, potem 
z początkiem października. Jednak 
prowadzone są przez inspekcję bu-
dowlaną końcowe odbiory technicz-
ne tej części Kaponiery, co wskazu-
je, że termin uruchomienia nowego 
przystanku PST to kwestia czasu. 
Zatrzymywać się tam będą tramwa-
je trzech linii: 12, 14 i 19, kursujące 
z Piątkowa w kierunku Dworca Za-
chodniego i odwrotnie. AŚ

Przeciekająca 
Kaponiera 
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Zastępca prezydenta Poznania Ma-
ciej Wudarski i wójt Tarnowa Pod-
górnego Tadeusz Czajka spotkali się 
29 września z dziennikarzami, by 
opowiedzieć o integracji komunika-
cji zbiorowych Poznania i Tarnowa 
Podgórnego. 

Wiceprezydent Maciej Wudarski 
przypomniał, że list intencyjny w tej 
sprawie został podpisany rok temu 
(we wrześniu 2015 r.). Podkreślił, że 
integracja transportu jest odpowie-
dzią na potrzeby społeczności lokal-
nej. Dla pasażerów to łatwiejsze ko-
rzystanie z komunikacji zbiorowej, 
szerszy dostęp do rozbudowanej 
sieci połączeń i punktów sprzedaży 
biletów ZTM Poznań oraz udogod-
nienia, oferowane przez system 
PEKA (Poznańska Elektroniczna 
Karta Aglomeracyjna). Te korzyści 
powinny zachęcać do częstszego ko-
rzystania z komunikacji zbiorowej. 

Wójt Tadeusz Czajka powiedział, 
że korzyści z integracji transportu 
czerpią nie tylko mieszkańcy gmi-
ny Tarnowo Podgórne, ale również 
mieszkańcy Poznania. Jak pokazują 
badania potoków pasażerskich, ok. 

1/3 podróżujących to pracownicy 
dojeżdżający codziennie do przedsię-
biorstw w tarnowskiej gminie. Wójt 
zapewnił także, że mimo iż gmina 
Tarnowo Podgórne bierze większy 
ciężar fi nansowy tej integracji na sie-
bie, to warto zrobić ten krok dla pod-
niesienia komfortu podróżowania. 

Gotowość do zintegrowania sys-
temów komunikacji potwierdzili 
także obecni na spotkaniu dyrektor 
Zarządu Transportu Miejskiego 
Piotr Snuszka oraz prezes Zarządu 
Komunikacji Autobusowej gminy 
Tarnowo Podgórne TPBUS Walde-
mar Wereszczyński. 

System zintegrowanej komu-
nikacji zbiorowej ruszy 1 stycznia 
2017 r. – obecnie przygotowywane 

są stosowne projekty uchwał, które 
muszą zostać zaakceptowane przez 
rady tych gmin, które integracja do-
tyczy, tj. Tarnowa Podgórnego, Kaź-
mierza, Rokietnicy, Dusznik, Do-
piewa oraz Radę Miasta Poznania. 

Przebieg linii i rozkłady jazdy są 
już praktycznie ustalone (nowością 
jest linia łącząca Baranowo z po-
znańskim Junikowem). Numeracja 
linii objętych integracją zaczynać się 
będzie od cyfry 8 (801, 802…).  W ge-
stii TPBUS pozostają najbardziej lo-
kalne linie autobusowe, które w naj-
większym stopniu zapewniają dowóz 
dzieci do szkół, tj. 05, 06, 08, 09 
i 10. Dokładne informacje znajdą się 
wkrótce na stronach internetowych 
ZTM i TPBUS. ARz

REKLAMA

Integracja od stycznia 
Wspólna komunikacja z Poznaniem dotyczy gmin Tarnowo 
Podgórne, Kaźmierz, Rokietnica, Duszniki i Dopiewo 
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W Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne 6 października odbyło się 
pierwsze posiedzenie Rady Senio-
rów Gminy. Swoich reprezentan-
tów mają w niej wszystkie lokalne 
organizacje, działające na rzecz 
osób starszych: Uniwersytet Trze-

ciego Wieku i siedem klubów se-
niora. Przewodniczącym został 
Julian Kiełczewski z Koła Senio-
rów w Przeźmierowie, a jego za-
stępcami – Danuta Czajka z Koła 
w Przeźmierowie i Leszek Maje-
wicz z UTW. ARz

Rada Seniorów
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Radio Merkury zmienia się na lep-
sze. Po wielkim sukcesie projektu 
„De Press 56” otwarciu profe-
sjonalnego pokoju lektorskiego, 
uruchomieniu nowego wozu trans-
misyjnego, czy multikamerowych 
nagrań video przyszła pora na 
odświeżające nowości antenowe. 
W poniedziałek (3 października) 
ruszyła nowa ramówka Radia Mer-
kury. Poniżej informacje nadesłane 
przez rozgłośnię.

Muzyczne hity
Już od początku października słu-

chacze mogą spodziewać się więk-
szej dawki hitów, jeszcze bardziej 
dynamicznej playlisty oraz licznych 
wywiadów z legendami polskich 
i zagranicznych scen. Pojawi się 
szereg nowych, autorskich audycji 
muzycznych. Jedną z nich, w każdy 
poniedziałek między 20.05 a 22.00, 
poprowadzi Tomasz Budzyń-
ski, ikona polskiego punk rocka. 
W czwartki o tej samej porze rytma-
mi pop dance’owymi uwodzić nas 
będzie Bartek Wrona – solista i mu-
zyk popowy. Co sobotę na antenie 
gościć będzie „Klub Coco Jumbo” 
prowadzony przez Sebastiana Koń-
czaka. Radio Merkury rozpoczyna 
też poszukiwania młodych talen-
tów w programie „Otwarta scena” 
Andrzeja Ciborskiego. Nie zabrak-
nie miejsca na muzyczną klasykę, 
w którą wprowadzać będą słuchaczy 
uznane ekspertki Alina Kurczewska 
i Ewa Mikołajewska. W chillouto-
we klimaty wprowadzać nas będzie 
jeden z najbardziej uzdolnionych 
wielkopolskich muzycznych produ-
centów młodego pokolenia Krzysz-
tof „Brainfreezer” Spychała, współ-
pracujący m.in. z Liberem i Mariką. 
Poprowadzi audycję „Kurs muzyki” 
(wtorek, godz. 20.05).

Chuligani i odkrywcy
Nowości publicystyczne? Najbar-

dziej kontrowersyjną audycją, która 
pojawi się na antenie będzie „Wy-
wiad z chuliganem” (sobota, 20.00). 
Jej gośćmi będą ludzie, którzy zbun-
towali się przeciwko rzeczywistości 

w PRL lub III RP. Zbuntowali się 
mądrze lub naiwnie, prawicowo, le-
wicowo, anarchistycznie, niepodle-
głościowo lub niepolitycznie, zawsze 
szczerze. W historię polskiego buntu 
wprowadzać będzie słuchaczy Piotr 
Lisiewicz. Natomiast w każdą nie-
dzielę o godzinie 16.05 swój autorski 
program historyczny „Tropami od-
krywców” poprowadzi inny buntow-
nik ks. dr Jarosław Wąsowicz – zna-
ny jako działacz Federacji Młodzieży 
Walczącej i miłośnik ruchu kibicow-
skiego. Słuchaczy zajmie historią 

związaną z poszukiwaniem skarbów 
przeszłości i grupami rekonstruk-
cyjnymi. O godz. 10.30 w niedzie-
lę na antenie zagoszczą „Wysokie 
obroty”, czyli unikatowy, radiowy 
program motoryzacyjny realizowany 
przez mistrzów Polski w kartingu – 
Zuzannę i Piotra Molików. 

O 17.05 Wojciech Sikorski wraz 
z gośćmi w programie „Garda” roz-
mawiać będzie m.in. o problemach 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
i służbach specjalnych, a polskich 
emigrantów w każde niedzielne 
popołudnie o 17:25 przepyta Jacek 
Rujna w audycji „Za chlebem”. 

Merkury dla dzieci
Od poniedziałku do piątku 

o godz. 18.45 na antenie gościć bę-
dzie program – „Za siedmioma gó-
rami”, czyli fragmenty klasyki świa-
towej literatury dziecięcej. Piękne 
baśnie i niesamowite historie czytać 
będzie Justyna Siepietowska. Co so-
botę o 8:10 Monika Połącarz-Ryma-
szewska zaproponuje „Luz Bąbel” – 
program dla dzieci z wesołą muzyką 
i konkursami. 

Radioranek, 
czyli budzimy Wielkopolskę
„Radioranek” (6:55), nowa, 

zdynamizowana wersja naszych 

poranków sprawi, że zawsze pe-
łen humoru i pozytywnej energii 
rozpoczniesz dzień. Przygotujemy 
aktualne informacje o pogodzie, 
wydarzeniach ze sportowych aren 
i relacje z wielkopolskich dróg. Za-
prezentujemy autorski przegląd 
prasy codziennej i tygodniowej. 
O 6.27 i 7.27 postaramy się rozru-
szać naszych słuchaczy poranną 
gimnastyką. „Moc endorfi n” po-
prowadzi Anna Sosińska – tancerka 
międzynarodowej klasy „S” w stylu 
latynoamerykańskim i uczestniczka 
programu „You Can Dance”. Ćwi-
czenia z panią Anią będzie można 
oglądać na stronie internetowej 
RadioMerkury.pl. W „Radioranku” 
nie zabraknie mocnych porannych 
wywiadów. „Kluczowy temat” po-
prowadzi o 8.15 znany i lubiany 
Maciej Kluczka. Pojawi się także 
oryginalny „Kotonotatnik”, humo-
rystyczna pigułka znanego i cenio-
nego felietonisty Wiesława Kota. 

Mała Czarna I Retro
Nowym pasmem, z którego słu-

chacze uzyskają najwięcej porad 
zdrowotnych, sportowych i infor-
macji lifestylowych będzie pasmo 
„Mała Czarna”. Dwie godziny 
z modą, zdrowiem i urodą popro-
wadzi Anna Jaworska (poniedzia-
łek – piątek. 9.00 do 11.00). Tutaj 
też „książki dnia” przedstawiać 
będą Kalina Olejniczak i Piotr 
Świątkowski. Po godzinie 11.00 
na popularne „Kalambury” zaprosi 
Sławek Bajew, który opowie rów-
nież o trendach i ciekawostkach 
z dziedziny gier komputerowych, 
planszowych i logicznych. Codzien-
nie od poniedziałku do piątku od 
godziny 13.10 – „Studio RETRO”, 
a po 14.00 reportaże m.in. Wandy 
Wasilewskiej, Iwony Krzyżak i Ra-
fała Regulskiego. 

Popołudnie w Merkurym
„Wielkopolskie Popołudnie” bę-

dzie rozpoczynać się o 15.00. Ze 
zwiększoną częstotliwością prezen-
towane będą najlepsze w Wielkopol-
sce radiowe wiadomości dla kierow-

ców i serwis pogodowy z udziałem 
synoptyka IMiGW. Nie zabraknie 
też informacji na temat najważniej-
szych imprez kulturalnych i rozryw-
kowych. Stałym punktem programu 
będą spotkania z Anną Sochacką 
i Tomaszem Jędraszczakiem, którzy 
poruszać będą najbardziej aktualne 
tematy, nie tylko z regionu. Po go-
dzinie 18.10 – SPORT. Pojawią się 
relacje z najciekawszych spotkań 
piłkarskich, w każdy czwartek za-
praszamy na Radio Kolejorz (od 
godz. 17.45). Dodatkowo w ponie-
działki po godzinie 22.00 audycja 
podsumowująca najważniejsze wy-
darzenie sportowe weekendu, czyli 
„Sportowa arena”.

Wieczór z polityką
Nowy program o samorządzie 

i polityce w regionie nosi tytuł 
„Wielkopolski Ring” (czwartek, 
godz. 19.15) program. W wieczor-
nym paśmie, co drugi czwartek 
o godz. 19.15 Jacek Rujna zapro-
si na program „Ring Młodych”. 
A w każdy poniedziałek Łukasz Kaź-
mierczak poprowadzi audycję „Przy 

gorącym stole”. Natomiast we wtor-
ki, również po godz. 19.15, Łukasz 
Kaźmierczak przygotuje zamiennie 
dwa programy: „Gorąca czołówka” 
– audycję z udziałem dziennikarzy, 
którzy porozmawiają o bieżących 
i nurtujących ich sprawach oraz 
magazyn ekonomiczno-społeczny 
„Ekonomizer”, gdzie na temat go-
spodarki i ekonomii wypowiedzą się 
specjaliści.

Najszybsi w regionie
Stawiamy na szybkość w serwi-

sach informacyjnych, komunika-
cyjnych, na stronach internetowych 
Radia Merkury oraz na facebooku 
i twitterze. Nadajemy 24 godziny na 
dobę przez siedem dni w tygodniu. 
O każdej pełnej godzinie od godz. 
6.00 do 23.00 zapraszamy na serwi-
sy informacyjne poszerzone o infor-
macje pogodowe. Od września jako 
jedna z nielicznych stacji radiowych 
w Polsce emitujemy komunikaty 
RDS o bieżących utrudnieniach 
drogowych na wyświetlaczach ra-
dioodbiorników. 
Radio Merkury
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Usłysz jeszcze więcej w Merkurym
Nowa, dynamiczna, gwiazdorska i misyjna ramówka Radia Merkury

3 października ru-
szyła nowa ramówka 
Radia Merkury

Red. Anna Jaworska prowadzi program od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–11.00.
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W auli Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie 28 września odbyła 
się konferencja: „Lider z powołania. 
Od pasji do prawdziwego sukcesu”, 
w trakcie której przyznano tytuły 
w następujących kategoriach: biz-
nes, nauka i edukacja, medycyna, 
działalność społeczna, sport i tu-
rystyka, innowacyjne zarządzanie, 
sztuka. Celem projektu było wyło-
nienie promujących pozytywne po-
stawy zaangażowanych menadże-
rów, będących liderami w różnych 
dziedzinach. 

Podczas konferencji merytorycz-
nej, odbywały się panele dyskusyjne, 
których uczestnicy wymieniali się 
doświadczeniami i spostrzeżenia-
mi związanymi m.in. : ze społeczną 
odpowiedzialnością prowadzonej 
działalności, z koniecznością utrwa-
lenia podziału odpowiedzialności 

za niektóre przedsięwzięcia między 
osoby z odpowiednim potencjałem 
wiedzy i umiejętności w celu czę-
ściowego odciążenia osoby zarzą-
dzającej, z metodami elastycznego 
łączenia tradycyjnego podejścia 

z wymogami nowoczesnego zarzą-
dzania, ze względu na brak uniwer-
salnego wzoru, który się sprawdza 
w większości sytuacji.

Organizatorem wydarzenia była 
Why MEDIA GROUP. KL

AKTUALNOŚCI

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa

• usługi transportowe 

• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557 

N A J T A Ń S Z A

POŻYCZKAPOŻYCZKA
D L A  K A Ż D E G O

M I N I M U M  F O R M A L N O Ś C I  6 1  8 7  5 0   9 9 6 ,  5 1 6  4 9 9   9 8 7
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Lider z powołania
Wójt Komornik Jan Broda został uhonorowany tytułem 
„Lider z powołania” w kategorii „Działalność społeczna”
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Trwa XXVI edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi jesienią 2016 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Wójt gminy Komorniki Jan Broda 
podpisał umowę na organizację 
monitoringu w dwóch największych 
miejscowościach gminy. Ponad 30 
kamer obrotowych i stacjonarnych 
zostanie zainstalowanych na osie-
dlach Soplicowo (Komorniki) i Zie-
larskim (Plewiska). Punkt obsługi 
monitoringu będzie zlokalizowany 
na Komisariacie Policji w Komorni-
kach. Montaż kamer rozpocznie się 
jeszcze w tym roku, a całość zadania 
wyniesie 664.200 zł. OK

30 kamer w 
Komornikach 
i Plewiskach

TU MOGŁA BYĆ 
TWOJA REKLAMA!

ZADZWOŃ 
 691-895-296
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Ponad 130 słuchaczy ma Stęszew-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
który 1 października w Sali Sesyj-
nej Urzędu Gminy Miejskiego za-
inaugurował nowy rok akademicki 
uroczystym Gaude Mater Polonia 
w wykonaniu Stęszewskiego Chóru 
Mieszanego Canti Corum.

Prezes Stowarzyszenia SUTW 
Danuta Niedzwiecka opowiedzia-
ła o planach na ten rok, licznych 
warsztatach, zajęciach i wyciecz-
kach. 

– To nasza szósta inauguracja, ale 
jubileusz 5-lecia czeka nas w marcu 
– mówiła Danuta Niedzwiecka. 

Potem były wystąpienia gości, 
immatrykulacja, ślubowanie, wrę-
czenie indeksów, Gaudeamus i wy-
stęp chóru. Studenci 50+ wysłucha-
li też wykładu podróżnika Michała 
Ilczuka pt. „W ojczyźnie Samsunga, 
czyli welcome to Korea!”

– Co wiedzieliśmy o Korei Połu-
dniowej przed wyjazdem na   wy-
mianę z uniwersytetu? Tyle co po-
wszechny zjadacz chleba w Polsce 
– produkują Samsungi, a za chwilę 
zaatakuje ich Północ – mówił wykła-

dowca. – Przez pół roku mogliśmy 
przekonać się, że ten kraj ma do za-
oferowania znacznie więcej, a wojna 
z Północą nie spędza mieszkańcom 
snu z powiek. W Korei spędziliśmy 
pół roku na Uniwersytecie w Gwan-
gju, w wolnych chwilach przemie-
rzając kraj autostopem i pochłania-
jąc tony kimczi. 

Na prezentacji gość opowiedział 
o próbach uczestników wymiany 
odnalezienia się w zupełnie innej 
kulturze. O tym, jak nauczyć się czy-
tać po koreańsku w dwa dni? Wódki 
brak – co pić? Co oznacza zasada 
100 dni? Smartfon generation? 

Z czym się je KPOP ? Jak się stopuje 
w kraju Kimów? Czemu w akade-
miku pobierają odciski palców? Jak 
smakuje jogurt LG? Jak używać ko-
reańskiej toalety?

– Ten rodzaj uniwersytetu, jest 
chyba jedynym, że chciałoby się być 
jego słuchaczem wiecznie – stwier-
dził przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew Mirosław Potrawiak. 

Studenci 50+
Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy 
rok akademicki
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Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. 

Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, 

przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – części działki nr 

246/1, obręb Witobel (0,39ha, 0,85ha).

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, 

pokój nr 15. 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. 

Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, 

przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

• cz. dz. nr 47/29, obręb Strykowo – grunt pod garażem,

• cz. dz. 576/1, obręb Stęszew – grunt pod działalność usługową,

• cz. dz. 11/2, obręb Stęszew – grunt pod garażem.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd 

Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.

Mirosław Potrawiak, przewodniczący RMG Stęszew, gratulował słu-
chaczom pasji. 
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To część budżetu gminy przekaza-
na do dyspozycji mieszkańcom, ale 
i forma konsultacji społecznych. 

– Ten rok jest rokiem pilotażo-
wym, dlatego przeznaczyliśmy na 
ten cel 150 tys. zł. Zobaczymy jak 
sprawdzi się u nas DBO to jako na-
rzędzie aktywizacji: ile osób zgłosi 
własne pomysły i ile weźmie udział 
w głosowaniu. Jeśli taka forma 
uczestnictwa wzbudzi zaintereso-
wanie, to z pewnością w kolejnej 
edycji przeznaczymy na DBO wię-
cej środków z gminnego budżetu – 
mówi Adrian Napierała, wójt gminy 
Dopiewo. 

Ambasadorami DBO zostały 
gminne maskotki – Dop i Ewo, któ-
re odwiedzają miejscowości gminy 
Dopiewo propagując ideę budżetu 
obywatelskiego wśród spotkanych 
mieszkańców. 

Projekt może zgłosić do końca 
października pełnoletni mieszkaniec 

zameldowany na stałe w gminie uzy-
skując dla swojego pomysłu poparcie 
30 innych mieszkańców. Po weryfi ka-
cji mieszkańcy gminy wybiorą w gło-
sowaniu, które pomysły – spośród 
zgłoszonych i zakwalifi kowanych do 
głosowania – gmina Dopiewo ma 
zrealizować. Do zgłoszenia służą 
formularze, które można pobrać ze 
strony: dbo.dopiewo.pl, gdzie zna-
leźć można wszelkie niezbędne in-
formacje, harmonogram i instrukcje. 
Pomysł musi mieścić się w katalogu 
zadań własnych gminy – może do-
tyczyć m.in.: infrastruktury, środo-
wiska lub zieleni, bezpieczeństwa, 
kultury, sportu lub edukacji, aktyw-
ności obywatelskiej, transportu zbio-
rowego, zdrowia, pomocy społecznej. 
Wartość projektu powinna zawierać 
się w przedziale od 30 tys. zł do 150 
tys. zł. Głosowanie odbędzie się od 1 
do 11 grudnia. Zwycięskie projekty 
gmina ogłosi 19 grudnia 2016 r. 

– Każde zgłoszenie, mające na 
celu pozytywną zmianę, która bę-
dzie dobrze służyła mieszkańcom, 
jest dla nas ważne – mówi wójt A. 
Napierała. – Nawet te projekty, 
które nie zostaną wybrane przez 
mieszkańców do realizacji w ra-
mach DBO, mogą mieć szansę na 
urzeczywistnienie w przyszłości, 
jeśli będą wartościowe bądź inspi-
rujące – dodaje.

Mieszkańców w podpoznańskiej 
gminie Dopiewo dynamicznie przy-
bywa. Gmina się rozwija, w związku 
z tym potrzeb nie brakuje. Władze 
samorządowe liczą na aktywny 
udział w pierwszym DBO. 

Dopiewski Budżet 
Obywatelski 
Gmina Dopiewo zachęca mieszkańców do udziału 
w „Dopiewskim Budżecie Obywatelskim 2017”

Konsultacje społeczne przedstawi-
cieli Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych SA z mieszkańcami gminy 
Dopiewo w  sprawie linii wysokich 
napięć 2x 400 kV relacji Plewiska 
– Piła Krzewina odbyły się 5 paź-
dziernika w Gimnazjum im. I. J. Pa-
derewskiego w  Skórzewie. Wzięło 
w  nich udział ok. 70 osób. W  spo-
tkaniu uczestniczyli też przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Ekologiczna 
Wielkopolska, Stowarzyszenia Ru-
czaj, Stowarzyszenia Dąbrowa, Sto-
warzyszenia Dopiewo.pl, zaangażo-
wanych w  sprawę, jak wójt gminy 
Dopiewo i  kierownik Referatu Pla-
nowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska w UG Dopiewo.

Konsultacje trwały ponad trzy 
godziny, z  czego większość zajęła 
dyskusja.   Od wielu miesięcy inwe-
stycja budzi niemałe emocje wśród 
mieszkańców   gminy  Dopiewo ze   
względu na przebieg przez jej teren. 
Najwięcej czasu   przedstawiciele 
wykonawcy poświęcili uzasadnieniu 
przebiegu linii, który w  przypadku 
gminy Dopiewo pokrywa się z  ist-
niejącym korytarzem linii 2x 220 kV 
tej samej relacji. Pytania podczas 
dyskusji dotyczyły także: strefy od-
działywania, konstrukcji i  wysoko-
ści słupów, odszkodowań.

Mieszkańcy Dąbrowy nie kry-
li obaw związanych z  obniżeniem 
wartości nieruchomości,   wynikają-
cym z  wykorzystania wspomniane-
go korytarza, a  także: szkodliwości 
linii o  większym napięciu dla zdro-
wia mieszkańców (większe promie-
niowanie i hałas niż linii 2x 220 kV), 
a  także z  niekorzystnym wpływem 
na krajobraz.

Według przedstawicieli inwesto-
ra i wykonawcy do przeprowadzenia 
inwestycji konieczne jest otrzyma-
nie pozytywnej decyzji środowisko-
wej, co wymaga spełnienia norm 
dotyczących   strefy oddziaływania   
określonych w  polskim prawie, 
a  obowiązujące w  Polsce przepisy 
są w  wielu przypadkach bardziej 
restrykcyjne niż w  większości 
państw europejskich.

Wykonawca poinformował, że 
chce przeprowadzić budowę w  la-
tach 2019–2021. W  przypadku tej 
inwestycji zamierza zastosować   
słupy własnej konstrukcji o wysoko-

ści, która w obszarze zabudowanym 
nie przekroczy 50 m. Wcześniej,  do 
2018 r. zamierza uzyskać zapisy 
w  dokumentach planistycznych 
gmin, umożliwiające realizację in-
westycji – w przypadku, gdy gmina 
nie podejmie działań zmierzają-
cych do zmiany swoich dokumen-
tów planistycznych, alternatywną 
możliwością uzyskania zgody jest 
decyzja lokalizacyjna wydana przez 
wojewodę na mocy tzw. „specu-
stawy dla linii przesyłowych”.  Od 
2018 do 2021 r.  wykonawca będzie 
pozyskiwał zgody na wejście od wła-
ścicieli nieruchomości.   Do lutego 
2019 zamierza uzyskać pozwolenie 
na budowę.

Wójt gminy Dopiewo poinformo-
wał uczestników o dwóch wcześniej-
szych spotkaniach przedstawicieli 
stowarzyszeń   z przedstawicielami 
Zarządu PSE, które zorganizował 
na prośbę stowarzyszeń –   jednym 
w  sprawie możliwości zastosowa-
nia kabli podziemnych, drugim 
–   w sprawie przebiegu sieci Plewi-
ska – Baczyna i  budowy stacji Ple-
wiska Bis.

Dodatkowe pytania ze strony pu-
bliczności, kierowane pod adresem 
wykonawcy, dotyczyły planów  prze-
budowy  linii Plewiska – Czerwonak 
2x 220 kV na 2x 400 kV i przebiegu 
planowanej linii Plewiska – Baczyna. 
Przedstawiciele inwestora przyznali, 
że obecnie te plany nie są znane.

Przeprowadzenie konsultacji 
w  gminach, na terenie których ma 
być realizowana inwestycja, było 
jednym z warunków umowy między 
inwestorem, czyli PSE SA   a wyko-
nawcą, czyli Konsorcjum IDS – En-
prom. Podobne spotkania organi-
zowane są od kwietnia do listopada 
2016 r. i  w  innych gminach, przez 
które prowadzi korytarz energetycz-
ny. Należą do nich m.in.: Komorni-
ki,   Dopiewo, Tarnowo Podgórne, 
Poznań, Rokietnica, Oborniki, 
Połajewo,   Czarnków, Ujście, Cho-
dzież, Kaczory. AM, RH

O liniach PSE

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Mieszkańcy obawia-
ją się spadku warto-
ści nieruchomości
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

W obu uroczystościach udział 
wziął starosta poznański Jan Grab-
kowski.

– Dla nas to wyjątkowy dzień – 
powiedział Jan Grabkowski. – Da-
jemy mieszkańcom obu gmin nową 
jakość, a co za tym idzie szybszą 
i pełniejszą obsługę. Klienci zain-
teresowani zarejestrowaniem po-
jazdu, w obu fi liach od „a” do „z” 

załatwią swoją sprawę i nie będą 
musieli jeździć do Poznania, gdzie 
jak wiadomo często są korki. Dla 
mieszkańców obu tych miejscowo-
ści, to spore udogodnienie i duża 
oszczędność czasu. 

W obu placówkach pracować 
będzie większa liczba pracowników 
niż dotychczas. 

– To naturalna kolej rzeczy – do-

dał starosta poznański. – Obecnie 
w powiecie poznańskim jest ponad 
340 tysięcy samochodów. To więcej 
niż w Poznaniu, biorąc pod uwagę 
liczbę aut przypadających na głowę 
mieszkańca. W związku z tym klien-
tów jest coraz więcej, także tych kor-
poracyjnych. Usługa musi więc być 
na najwyższym poziomie. Tak, by 
nie było kolejek i by wszyscy, którzy 

zawitali do naszych fi lii wychodzili 
z nich zadowoleni.

Wójt gminy Tarnowo Podgór-
ne Tadeusz Czajka zaznaczył, że 
wyznaczenie w fi lii odrębnego sta-
nowiska do obsługi fi rm wpisuje 
się w gminną strategię wspiera-
nia przedsiębiorczości (wkrótce 
w Urzędzie Gminy rozpocznie 
bowiem działalność Tarnowskie 

Centrum Wspierania Przedsiębior-
czości, które docelowo mieścić się 
będzie po sąsiedzku, również w bu-
dynku B).

Wystartowała akcja „Widoczny – 
znaczy bezpieczny”. Jej inaugura-
cja nastąpiła 28 września w Szkole 
Podstawowej w Koziegłowach oraz 
Szkole Podstawowej nr 2 w Muro-
wanej Goślinie.

– Już po raz piętnasty rozdajemy 
elementy odblaskowe pierwszokla-
sistom z powiatu poznańskiego. Ci, 
którzy brali udział w pierwszej edy-
cji tej akcji teraz są już pewnie na 
studiach – mówił starosta poznań-

ski Jan Grabkowski, który osobiście 
wręczał dzieciom oraz ich nauczy-
cielom kamizelki odblaskowe.

W Szkołach Podstawowych 
w Koziegłowach i Murowanej Go-
ślinie pojawili się także Komendant 

Miejski Policji w Poznaniu Maciej 
Nestoruk oraz Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu Jacek Michalak. Nie zabra-
kło także innych przedstawicieli 
policji oraz straży pożarnej.

– W naszej akcji nie tylko rozdaje-
my kamizelki, ale również kładziemy 
duży nacisk na aspekt edukacyjny. 
Takie spotkanie jest świetna okazją, 
aby przypomnieć maluchom najważ-
niejsze zasady bezpieczeństwa w ru-

chu drogowym i w sytuacjach zagro-
żenia pożarem – dodał starosta.

Wkrótce elementy odblaskowe z lo-
giem powiatu poznańskiego otrzyma-
ją także uczniowie z pozostałych szkół 
podstawowych w naszym regionie. 
– W tym roku akcją objętych będzie 
2 800 pierwszoklasistów. W sumie 
przez te piętnaście lat rozdaliśmy aż 
75 tysięcy elementów odblaskowych 
– dodał Jan Grabkowski. 
Tomasz Sikorski

Nowe fi lie Wydziału 
Komunikacji i Transportu

27 września w Tarnowie Podgórnym oraz Pobiedziskach ofi cjalnie otwarto i oddano do użytku
nowe pomieszczenia fi lii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Pierwszoklasiści z kamizelkami od starosty

To świetna okazja, 
aby przypomnieć za-
sady bezpieczeństwa
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Ostatnią solową płytę nagrałaś 11 
lat temu! Od tamtego czasu wiele 
się zmieniło w twoim życiu. Zmie-
niła się też twoja muzyka. Słucha 
się jej wyśmienicie. Jest pełna 
emocji, które są ubrane w modne 
i nowoczesne brzmienia! Chyba 
możesz mieć powód do dumy…

— Oj tak! Jestem dumna! Zro-
biłam płytę o jakiej marzyłam. 
Z pełną świadomością sięgnęłam 
po młodych ludzi, którzy pomogli 
mi przy tworzeniu tego materiału. 
Są kreatywni i jeszcze bardzo im 
się chce! A ponieważ mnie też 
bardzo się chce pracować, kre-
ować i tworzyć nowe rzeczy, to się 
fantastycznie zgraliśmy! Na pewno 
zmiany w moim życiu osobistym 
także miały niebagatelny wpływ 
na to, jaka jestem dziś. A to z kolei 
wpłynęło na płytę i teksty. Ale już 
na początku chciałabym zaznaczyć, 
że nie wszystkie teksty to relacja 
z mojego życia. 

O kim więc pisałaś?

— Ostatnio zaczęłam przyciągać 
kobiety, które chętnie opowiadają 
mi o swoim życiu. One też pragną 
zmian. Oczywiście każda z innego 
powodu. Takie rozmowy zawsze 
są wspierające. A poza tym, dla 
mnie to także inspiracja do pisania 
tekstów…

Przez długie lata dla kobiet tkwią-
cych w toksycznych związkach 
byłaś ich przeciwieństwem. Kobie-
ta sukcesu, opływająca w dostatek 
u boku kochającego męża…

— Kobiety nie wierzyły, że mogę je 
zrozumieć… A kiedy się otworzyłam 
i trochę opowiedziałam o swoim 
życiu, weszłam na zupełnie inny 
poziom rozmów. To nie jest tak, że 
do tej pory żyłam na jakiejś odleglej 
planecie, gdzie nie ma zła, proble-
mów i cierpkich słów, ale rozumiem, 
że można mnie było tak odbierać. 
Dziś jestem zdecydowanie bliżej 
ludzi. Teraz już wszyscy wiedzą, że 
Beata Kozidrak miewała te same 
problemy co każda inna kobieta. Ży-
cie bywa zaskakujące, a czasem bar-
dzo trudne… Ale z każdej sytuacji 
jest jakieś wyjście. Mam nadzieję, 
że ta płyta będzie dla kobiet takim 
drogowskazem do lepszego świata.

Twoja trzecia solowa płyta nazywa 
się B3, ale sugerujesz, że można 
ten tytuł też odczytywać jako Be 
Free… To jakiś manifest? 

— Wolność jest bardzo ważna! 
I to w każdym aspekcie, zarówno 
zawodowym, jak i prywatnym. 
Tymczasem ta wolność jest nam 
ograniczana. A przecież tylko 
człowiek wolny może być w pełni 
szczęśliwy. Dlatego namawiam, by 
nawet w związku – zarówno tym 
sformalizowanym, jak i partnerskim 
– dawać sobie przestrzeń do własnej 
realizacji. Widziałam pary, gdzie 

zbyt mocna próba „przywiązania” 
partnera, niszczyła bardzo dobre 
związki. Podobnie jak nadmier-
na zazdrość, która nie pozwala 
partnerom na swobodne działania. 
Gdy się kogoś kocha, trzeba dać mu 
wolność. Jeśli to prawdziwa miłość, 
wolność nikomu nie zaszkodzi, 
wręcz odwrotnie. O tym też są te 
piosenki.

Okładkę zdominował kolor: 
fuksja. Ten kolor oznacza wiarę 
w powodzenie podejmowanych 
działań, pewność siebie. Informu-
je o twardości i wytrzymałości. 

— No i wszystko wiadomo… 
(śmiech)

Czy to świadomy wybór? 

— Ten kolor, jak i okładka to 
wspólne dzieło kilku osób. Ale nie 
ma co ukrywać, że w dużej mierze 
to zasługa Michała Pańszczyka, 
który robił te zdjęcia. Szczerze 
mówiąc, gdyby ktoś zaproponował 
mi ten kolor jeszcze dwa lata temu, 
to z pewnością bym odmówiła. 
I wybrała, jak zwykle, czerń, co 
w kontekście znaczeń koloru pewnie 
jest dziś znamienne. Ale teraz chcę 
pokazać, że w każdym wieku można 
być barwnym. Poza tym nie chcę 
się już zamykać na nowe doznanie, 
choćby to były tylko kolory…

Kilka razy, w przeszłości, byłaś już 
kompozytorką swoich piosenek, 
ale tym razem twoje nazwisko, 
jako kompozytora bądź współ-
kompozytora, pojawia się prawie 
w każdej piosence. Jak to się 
stało? Dostałaś takiej weny? 

— Zakochałam się!

Wystarczy się zakochać?

— Czasem tak! (śmiech) W mojej 
głowie rodziły się pomysły jeden za 
drugim. I to nie tylko na teksty, choć 
do tej pory rzeczywiście skupiałam 
się głównie na nich. Ale kiedy zaczę-
ły „przychodzić” do mnie melodie, 
postanowiłam je nagrywać. Potem 
pokazywałam je producentowi 
Marcinowi Limkowi i rozbudowy-
waliśmy te moje pomysły…

Marcin Limek – to bardzo ważna 
postać dla tej płyty. Występuje 
jako kompozytor, muzyk i pro-
ducent. Dlaczego właśnie on? 
Zdolny człowiek, ale do tej pory 
to nie było gorące nazwisko show-
biznesu… Jak na niego wpadłaś?

— Właśnie kogoś takiego szuka-
łam… Jest wielu bardzo zdolnych 
i topowych producentów, którzy 
już wyprodukowali bardzo dobre 
płyty. Ale często te płyty są do 
siebie podobne, bo każdy ma swój 
styl i aranżuje w charakterystyczny 
dla siebie sposób. A ja chciałam 
trochę inaczej. I dlatego bardzo się 
cieszyłam, że trafi łam na młodego, 
zdolnego, ale jeszcze niewyeksplo-
atowanego producenta… Najpierw 
wysłałam mu jedną piosenkę. Była 
to kompozycja Ani Dąbrowskiej. 
On wyprodukował ją w sposób, 
który bardzo mi się spodobał. 
Niedługo potem wsiadłam w samo-
chód i pojechałam do Radomia, do 
jego studia. Zaczęliśmy rozmawiać 
i poznawać się. Szybko się przeko-
nałam, że możemy stworzyć coś faj-
nego, bo nasze wizje były zbieżne. 
Lubiłam być z nim w studiu. Dzięki 
temu czasem rodziły się rzeczy 
ad hoc. A czasem przywoziłam 
do niego zalążek melodii, a on po 
chwili zastanowienia wiedział już 
dokładnie jak to ubrać w dźwię-
ki. Kiedy wracałam do domu, 
miałam już prawie gotową „rybkę” 
(podkład muzyczny). Bywało to tak 
inspirujące, że w drodze powrotnej 
udawało mi się napisać jakiś tekst. 
Na płycie znajdują się bardzo różne 
kompozycje, ale Marcin potrafi ł 
nadać im taką formę, że tworzą 
całość…

Rzeczywiście pomiędzy mocną 
kompozycją „Blizny”, opartą 
na bluesie, a lekką i frywolną 
piosenką „Niebiesko-zielone” 
jest przepaść, ale mimo to na tej 
płycie nic nie odstaje…

— I o to nam chodziło! Poza tym 
Marcin mocno kombinował z moim 
wokalem. Wiedział jak śpiewam 
i co potrafi ę. Właściwie mogłam 
wejść do studia i zaśpiewać każdą 
piosenkę raz. I pewnie byłoby 
dobrze. Ale Marcin skupiał się na 

takich szczegółach, na które do 
tej pory nie zwracałam uwagi. Nie 
kadził mi, tylko wymagał! To była 
bardzo rzetelna praca! Dzięki temu 
odkryliśmy zupełnie nowe barwy!

I nie dochodziło do spięć w stu-
diu? Pytam, bo wiem, że bardzo 
często wykonawcy o ugruntowa-
nej pozycji, niechętnie słuchają 
rad młodziaków, którzy dopiero 
zaczynają… 

— Nie. Żadnych spięć! Po pierw-
sze: mnie zależało na zmianie, 
a po drugie: nawet kiedy miałam 
inną wizję niż Marcin, szybko 
orientowałam się, że on ma rację. 
Nie wiem, co by było, gdyby to był 
ktoś inny. Czy tak łatwo bym się 
poddała. Ale Marcinowi zaufałam 
w 100%. Młodzi ludzie czasem 
wiedzą więcej niż nam się wydaje. 
Może mają mniej doświadczenia, 
ale to oni tworzą trendy. Zawsze 
tak było. Szkoda, że wielu bardzo 
zdolnych wykonawców nie chce 
z tego korzystać, idą utartą ścieżką. 
Przez lata śpiewają to samo i tak 
samo. Nie rozwijają się. Nie chcia-
łam popełniać tego błędu. 

Wspominałaś już Anię Dąbrow-
ską, która znalazła się wśród 
kompozytorów twojej nowej płyty. 
Jak doszło do tej współpracy?

— Od dłuższego czasu chodził mi 
po głowie pomysł, by zaprosić ją 
do współpracy. To bardzo zdolna 
artystka. Wiedziałam, że na tej mo-
jej solowej płycie gitarowe dźwięki 
w dużej mierze chciałabym zastąpić 
nowoczesnymi brzmieniami, które 
dominują na całym świecie. Kom-
pozycje Ani idealnie wpasowywały 
się w mój plan. I w końcu ktoś nas 
skontaktował. Ania napisała kilka 
kompozycji. Potem przyjechała 
do mnie i przy winku omówiłyśmy 
szczegóły. Pierwszy raz lwią część 
mojej płyty skomponowały kobiety. 
Może dlatego jest ona taka melo-
dyjna i po prostu kobieca.

Kiedyś pierwszym recenzentem 
twoich nowych piosenek był twój 
były mąż – Andrzej Pietras… 
A kto teraz jako pierwszy słuchał 
tych piosenek? 

— Andrzej słuchał kilku piosenek 
i bardzo mu się podobały. Poza tym 
puszczałam je moim córkom i przy-
jaciółkom. Miałam bardzo dobry 
odzew. Przyjaciółki słuchały utworu 
„Obok nas” ze łzami w oczach. 

Piszesz o kobietach, ale też 
o sobie… W niektórych tekstach, 
słychać, że z jednej strony rozli-
czasz się z własną przeszłością, 
a z drugiej witasz z przyszło-
ścią… Bardziej zamykasz tą płytą 
przeszłość, czy otwierasz nią 
przyszłość?

— Obie opcje są właściwie. Każdy 
koniec jest początkiem czegoś 
nowego. 

Płyta „B3” to zupełnie inna Be-
ata niż ta, którą znaliśmy do tej 
pory. Wielu wykonawców boi się 
takich zmian. Nie obawiałaś się, 
że publiczność może nie chcieć 
takiej Beaty? 

—Nie. Najpierw wypuściłam „Bin-
go”, a zaraz potem „Upiłam się 
tobą”. Obie piosenki natychmiast 
pojawiły się w programie moich 
koncertów. I okazało się, że to są 
petardy! Publiczność śpiewa je 
razem ze mną. Wraz z tymi piosen-
kami pod sceną znów pojawiło się 
więcej młodych ludzi. Czasem są 
to dwudziestoparolatkowie, którzy 
jeżdżą z koncertu na koncert. 
Wiem, że te nowoczesne brzmienia 
na pewno do nich trafi ają. Ale też 
starsi fani zaakceptowali „nową” 
Beatę. Nie pierwszy raz ich za-
skoczyłam. To są naprawdę dobre 
piosenki! Dlatego nie boję się. Nie 
mam wątpliwości! Wierzę, że fani 
pokochają te płytę tak jak ja! 

Czujesz, że dla ciebie ta płyta to 
strzał w dziesiątkę? Bingo?

— Tak. Poświeciłam jej dużo pracy 
i serca. Bardzo się zaangażowałam 
w produkcję. Ciągle jeździłam 
do studia Marcina w Radomiu. 
Chciałam być przy każdej rodzą-
cej się nucie. To był wyjątkowo 
intensywny i wyczerpujący czas, ale 
niezwykle satysfakcjonujący. Każda 
piosenka wywoływała we mnie 
eksplozję radości i nakręcała mnie 
mega optymistycznie. Czułam, że 
moje marzenia muzyczne właśnie 
się spełniają. 

Rozmawiał Paweł Trześniowski

Tylko wolność daje szczęście
Z Beatą Kozidrak o nowym wizerunku oraz albumie B3 i nie tylko rozmawia Paweł Trześniowski
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 Cała rozmowa z Beatą Kozidrak na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwie płyty „B3” 
z autografem Beaty Kozidrak! 
Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl 

Wygraj płytę 
z autografem



13
NR 107 / 10 PAŹDZIERNIKA 2016 

KULTURA

FO
T.

 K
-P

IC
TU

R
E

S

FO
T.

 K
-P

IC
TU

R
E

S

To naprawdę świetna „boska ko-
media muzyczna”. Niesamowite, 
że można wystawić w teatrze coś 
tak dobrego i chwytliwego – mówili 
uczestnicy premiery musicalu „Za-
konnica w przebraniu“, która odby-
ła się 1 października w Teatrze Mu-
zycznym w Poznaniu. Publiczność 
wyrażała owacje na stojąco! 

„Zakonnicę w przebraniu” pozna-
je cały świat w 1992 roku. Wszystko 
za sprawą sugestywnej kreacji Who-
opi Goldberg. Dzieje piosenkarki 
Deloris van Cartier, która poprzez 
zbieg okoliczności staje się świad-
kiem morderstwa dokonanego 
przez jej kochanka, nie byłyby pew-
nie nadzwyczajne, gdyby nie to, że 
ukrywa się przed nim w klasztorze 
jako zakonnica. Co więcej – śpiewa-
jąca zakonnica-dyrygent! Melodię 
jej przeżyć pozafi lmowych, oklasku-
ją w 2009 roku, w Londynie, gdzie 
odbywa się premiera musicalu. 
Dwa lata później na Broadway’u... 
W 2016 roku w Poznaniu, podczas 
polskiej prapremiery musicalu. 

Jaka jest poznańska „Zakonnica 
w przebraniu”? Na pewno między-
narodowa – umiejąca pokazać swo-
ją tożsamość, nie bazując jedynie 
na wypróbowanej wizji tego jaka 
powinna być musicalowa zakon-
nica. Dużą rolę odgrywa tutaj oso-
bowość artystek wcielających się 

w postać tytułowej Deloris. Są to 
dwie, wyłonione w drodze castingu 
osoby: Olga Szomańska oraz Karo-
lina Trębacz. Ich śpiew, gesty i pło-
mień wyobraźni, który podsycają 
w obserwatorach i słuchaczach, jest 
na wskroś ciepły, dynamiczny, pe-
łen optymizmu i twórczej energii. 
W kluczowych momentach musi-
calu czujemy się jakbyśmy przyszli 
na mszę świętą, aby tytułowa zakon-
nica mogła zadyrygować naszymi 
emocjami. Rozedrgane w rytmie 
disco z lat 70-tych tańczą w naszych 
myślach (podobnie jak na fi lmie, 
choć muzyka dedykowana musica-
lowi jest nieco inna). Tu nie chodzi 
o pragnienie zbawienia i dążenia do 
świętości – jeśli z taką spotykamy się 
w ich kreacjach, to na pewno nie boi 
się mieć ludzkiego wymiaru. „Take 
me to heaven”, „Raise your voice” 
„Sister act”... – nawiązując do treści 
i rytmu piosenek – aby docenić mo-
ment dotknięcia nieba trzeba z pasją 
wsłuchać się w melodię życia na zie-
mi. Wtedy już wiemy – ta zakonnica 
specjalnie dla nas jest „w przebra-
niu” – takim jakie pasuje do indy-
widualnego wyobrażenia każdego 
z  nas o spełnieniu i radzeniu sobie 
z przeciwnościami losu. A jak to naj-
lepiej robić? Oczywiście śpiewająco! 

Przysłowiowy klasztor nie mógł-
by istnieć bez obecności innych 

„zakonnic” – gratulacje należą się 
całej obsadzie musicalu i orkiestrze 
Teatru Muzycznego. Poznańską 
wersję „Zakonnicy w przebraniu” 
wyreżyserował Jacek Mikołajczyk, 
Kierownikiem muzycznym spekta-
klu został Piotr Deptuch. Za chore-
ografi ę i ruch sceniczny odpowiada 
Ewelina Adamska-Porczyk. Sceno-
grafi ę zaprojektował Grzegorz Po-
liciński, a kostiumy Ilona Binarsch. 

Przebojowy charakter premiery 
podkreśliła obecność siostry Cristiny 
Scuccia. Jest to zakonnica, która wy-
stąpiła we włoskim programie „The 
Voice of Italy”, a jej wykonanie pio-
senki „No one” promowanego przez 
Alicie Keys na serwisie Youtube zoba-
czyło prawie 85 milionów fanów. Do-
dajmy, Siostra Cristina gra także we 
włoskiej wersji „Zakonnicy w prze-
braniu” i w musicalu, w Mediolanie. 

„Weź mnie do nieba” „Boska, 
Baby”!, bo „Fajnie zakonnicą być”, 
a „Kiedy znajdę ją”, będę pewny, że 
„Szerzyć milości czas”. Taki też jest 
ten musical w poznańskim Teatrze 
Muzycznym – zabiera nas do nieba, 
jeśli tego tylko chcemy. 

Fajnie zakonnicą być...
Najnowsza premiera Teatru Muzycznego „Zakonnica w przebraniu” została przyjęta owacyjnie
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Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Good Taste Production zaprasza na 
kolejny koncert Ani Dąbrowskiej 
promujący jej najnowsze wydaw-
nictwo „Dla naiwnych marzycieli“. 
Artystka wystąpi w podpoznańskim 
Przeźmierowie 14 października 
o godzinie 20:00. 

Ania Dąbrowska powraca po 
trzyletniej przerwie z zapowiedzią 
nowego albumu. I robi to w spe-
cyfi cznym dla siebie analogowym 
stylu. 

Przed miesiącem na profi lu ar-
tystki pojawiła się neonowa grafi ka 
z jej imieniem i nazwiskiem oraz 
słowem „Nieprawda”. Jest to okład-
ka wydawnictwa zapowiadającego 
nowy, szósty w dorobku wokalistki 
album. 

 Premiera utworu „Nieprawda” 
odbyła się 13 listopada 2015 r. 

Do sprzedaży trafi ł też 7-calowy 
winyl, na którym na str. A znajdzie 
się „Nieprawda”a na str. B – re-
miks utworu przygotowany przez 
DJ-a i producenta muzycznego Gro-
mee. Co ważne – remiks opublikowa-
ny będzie tylko na płycie winylowej. 

Za produkcję muzyczną utworu 
odpowiedzialna jest Ania oraz pro-
ducent Olek „CzarnyHiFi” Kowal-
ski. Kooperacja dość zaskakująca, 
jako, że „CzarnyHiFi” znany jest 

z kolaboracji artystami ze środo-
wiska hip – hopowego, takimi jak: 
Pezet/Małolat, Sokół i Marysia Sta-
rosta, Iza Lach, Fisz czy KęKę. 

Bilety w cenach: 69 zł (miejsca 
siedzące, nienumerowane)

Bilety dostępne na: 
www.bilety24.pl, www.biletomat.
pl, www.ebilet.pl, www.biletin.pl, 
www.ticketpro.pl, www.eventim.pl 
oraz w sklepach sieci Empik, Media 
Markt, Saturn i Media Expert. Red

Zaśpiewa Ania 
Dąbrowska

KONKURS

• Dla naszych Czytelników 
mamy trzy podwójne zapro-
szenia na ten koncert. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

„Będą zmiany…” to nowy program 
Zenona Laskowika i Kabareciarni. 
Zobaczyć go będzie można 17 paź-
dziernika o godz. 19 w Teatrze Mu-
zycznym w Poznaniu.

Występują: Zenon Laskowik, 
Jacek Fedorowicz, Adrianna Bie-
drzyńska, Grzegorz Tomczak, Ja-
cek Skrzypczak, Krzysztof Schoen 
i zespół muzyczny Telemenele. 
Spektakl organizuje Agencja Arty-
styczna AKRAT. Bilety: kasa Teatru 

Muzycznego, CIM, www.bilety24.
pl. Dla naszych Czytelników mamy 
dwa podwójne zaproszenia na wy-
stęp Zenona Laskowika. Aby zdo-
być jedno z nich wystarczy wysłać 
wiadomość na adres kontakt@
naszglospoznanski.pl w tytule wpi-
sując Laskowik i uzasadnić, dlacze-
go właśnie Wam mamy przyznać 
zaproszenie oraz udostępnić ten 
artykuł, który znajduje się także na 
naszym profi lu facebookowym.

Konkurs trwa do 13 października, 
do godz. 20. Red

Grażyna Łobaszewska wystąpi 22 
października o godz. 18 na scenie 
Centrum Kultury w Przeźmierowie. 
Artystka, znana z takich utworów 
jak „Czas nas uczy pogody” (1984), 
„Piosenka o ludziach z duszą”, 
„Brzydcy” czy „Gdybyś” (1978), za-
powiedziała na ten rok nową płytę. 
Sama o sobie mówi: „Cały ten mate-
riał napisany jest dla silnej kobiety, 
którą chyba jestem. W tym roku stuk-
nęło czterdzieści lat odkąd występuję 
na scenie, więc „Sklejam się” będzie 
jubileuszową płytą”. Mamy nadzieję, 

że te premierowe prezentacje usłyszy 
przeźmierowską publiczność.

Bilety na koncert dostępne będą 
w cenie 40 zł w miejscu imprezy 
(w g. 10–12 i 17–19), w siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9–15) i w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (w g. 
15–20). Agata Klaudel-Berndt 

„Będą zmiany…” Laskowika

„Sklejam się” na 40-lecie, Grażyna 
Łobaszewska w Przeźmierowie

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie. Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilet

KONKURS

KONKURS
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– Ligi Red Box to miejsce gdzie spo-
tykają się właściciele, prezesi fi rm, 
doskonała sposobność do nawiąza-
nia nowych kontaktów biznesowych 
– mówi Rafał Jagodziński, marke-
ting-menager Red Box. – Można 
wymienić uwagi i doświadczenia. 
Poza tym, samo uczestnictwo w roz-
grywkach powoduje, że nazwa fi rmy 
funkcjonuje na kilku płaszczyznach 
medialnych. 

Patronat nad rozgrywkami spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”.

Ekstraliga 
Postawa fair play Niereala, po-

skutkowała odwołaniem przez 
sędziego rzutu karnego i to w me-
czu remisowym! Szalona drużyna 
PUMS złożona z zagranicznych stu-
dentów napędziła stracha doświad-
czonemu Kantorowi. W kolejnym 
meczu Pumsy, jak zwykle szalone, 
żywiołowo reagujące, nie pokonały 
Drużyny, które przeciwstawiły spo-
kój i zwłaszcza w pierwszej połowie, 
fantastyczne interwencje bramkarza 
„Łapy” zagranicznym studentom. 
Uznanie kibiców i przeciwników 
wzbudziła bramka, po indywidual-
nej akcji, Tufana z Pumsów.

I Liga
W najciekawszym meczu Casto-

rama pokonała po walce Pekabex, 
dzięki fantastycznej postawie bram-
karza Damiana Ratajczaka, nomi-
nalnego gracza z pola. Niepokonane 

Leśne Dziadki kroczą od zwycięstwa 
do zwycięstwa. Ciamajdy po po-
tknięciu z PIMR-em (jedyne zwy-
cięstwo w tym sezonie) odnotowują 
pełne zdobycze punktowe. Powrót 
„Profesora”, Adama Pomiecińskie-
go, z zagranicznych wojaży, spowo-
dował chyba, że w grze Oldboysów 
zapanował spokój i odnieśli swoje 
pierwsze zwycięstwo. Co się dzieje 
z Talentami, które spadają w tabeli?

II Liga 
Rzadki wynik w ligach Red Box 

1:0 padł w meczu Bergerat Mon-
noyeur – KS Arvato. Kumple z Piły, 
którzy zawsze jednego dnia rozgry-
wają dwa mecze, grają w kratkę, 
pierwszy pojedynek wygrywają, 
drugi przegrywają. Bea Beleza gro-
mi po kolei wszystkich. Dzielnie 
sekunduje im Terlan, drugi, główny 
kandydat do awansu. Kumple miały 
twardy orzech do zgryzienia, Grun-
wald nie chciał się poddać i stawiał 
długo opór. Jednak rozważna, spo-
kojna, bez krzyków(!) gra Kumpli 
dała efekt w postaci tradycyjnej 
pierwszej wygranej. Newell Brands 
w końcu zasmakowało zwycięstwa! 
Ostatni zespół w tabeli pokonał zaj-
mujący 5 miejsce Bergerat, przez 
cały mecz kontrolując przebieg gry, 
czyżby marsz w górę tabeli?

Puchar Ligi – preeliminacje
Puchar Ligi to szansa dla wszyst-

kich drużyn w ligach Red Box do 
zmierzenia się z wyżej notowany-
mi rywalami. Rozgrywki toczą się 

w systemie pucharowym „przegry-
wający odpada”. Dochodzi często 
do niespodzianek, gdy drużyna 
z niższej ligi pokonuje faworyta. 
Bea Beleza potwierdza swoje wyso-
kie umiejętności pokonując Ekstra-
ligowca. Premium niespodziewanie 
do przerwy remisowało z Niere-
alem. Bea Beleza – United 1998 3-1 
(1-0), Niereal – FC Premium 7-3 
(1-1).

Poznańska Liga Typerów
W trzecim tygodniu rywalizacji 

o tytuł mistrza ,,Poznańskiej Ligi 
Typerów” do rywalizacji przystąpił 
jeden nowy gracz. W tej chwili jest 
18 typujących. Najlepszym graczem 
w drugim typowaniu okazał się Ja-
kub Świerczyński, który uzbierał 27 
punktów, dzięki czemu z dorobkiem 
76 punktów, wyszedł na pozycję 
lidera. Trzeci tydzień pokazał rów-

nież, jak bardzo nieprzewidywal-
na jest liga Red Box. Zaskakujące 
i sensacyjne wyniki typowanych 
meczy sprawiły, że zanotowano 
dużo oraz pudeł.

Klasyfi kacja: 76 – Jakub Świer-
czyński, 75 – Bartosz Janko-
wiak,  73 – Maciej Konieczny. 

Sezon halowy
Czas pomału myśleć o sezonie ha-

lowym. Tradycyjnie liga rozgrywana 
będzie w dużej, nowoczesnej hali 
sportowej w Suchym Lesie. Mecze 
odbywać się będą w soboty i nie-
dziele. Początek sezonu 19 listopa-
da, koszt udziału w lidze 1800 zł. 
Wystawiane są faktury VAT. Więcej 
na: www.redboxsport.pl www.face-
book.com/redboxpoznan wwww.
redboxtv.pl oraz w Salonie Piłkar-
skim Red Box, ul. Promienista 27a 
w Poznaniu. Zapisy: 730 992 417. 

Red Box Propex Junior Liga 
W roczniku 2008 nie do zatrzy-

mania był zespół SPWP Września 
II. Trzy wysokie, pewne wygrane, 
21 strzelonych i tylko dwie stracone 
bramki mówią same za siebie! Spo-
tkania, w których nie brali udziału 
zawodnicy Wrześni II były już bar-
dziej wyrównane. Interesujące wido-
wisko stworzyli zawodnicy UKS Ta-
lent Poznań oraz SPWP Września I. 
Ostatecznie 5:4 zwyciężyli ci pierwsi. 
W roczniku 2007 tym razem grano 
na dwóch boiskach. Bezlitośni dla 
wszystkich swoich rywali byli mali 
piłkarze Mieszko Gniezno. Wygrane 
14, 9 oraz 13 do 0 świadczą o pozio-
mie umiejętności. W roczniku 2006 
spotkania wyglądały na najbardziej 
wyrównane. Nieźle poradziły sobie 
ekipy FC Galacticos oraz Chrobry 
Poznań, zdobywając po 6 punktów. 
Ciekawie było też w derbowym spo-
tkaniu Wrześni z Lądkiem. Parę 
błyskotliwych akcji, sporo zaangażo-
wania i walka na całego. Wynik koń-
cowy – sprawiedliwe 1:1. Czekamy 
na kolejne emocje związane z roz-
grywkami Red Box Propex Junior 
Lig, a tych z pewnością nie zabraknie 
już w nadchodzącej kolejce.

Ligę organizuje Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Red Box (zapi-
sy 730992150). Mecze odbywają 
się na boiskach z naturalnej trawy 
w Centrum Piłkarskim Red Box 
przy ulicy Promienistej 27a w Po-
znaniu. Więcej na www.redboxpil-
karskaakademia.pl, www.facebook.
com/redboxpilkarskaakademia.

Red Box Liga Piłkarska Szóstek 
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Beastie Boys to doskonały przykład, że liga Red Box jest dla każdego. 
W zespole najmłodsi zawodnicy mają 23 lata zaś najstarszy 37. 

Do pierwszego starcia ekip na naj-
wyższym poziomie rozgrywkowym 
w Polsce doszło w marcu 1948 roku. 
Ten debiutancki mecz zakończył się 
remisem 1:1 i można powiedzieć, 
że zwiastował bardzo wyrównaną 
rywalizację obu ekip w przyszłości. 
Co interesujące, w spotkaniach li-
gowych Kolejorz i Biała Gwiazda 
spotykały się tylko na najwyższym 
szczeblu w kraju. Spośród 100 do-
tychczasowych meczów, 37 z nich 
padło łupem Lecha. Tym razem Ko-
lejorz powalczy o kolejne trzy punk-
ty. Mecz odbędzie się 16 październi-
ka o godz. 18. 

Nie masz jeszcze wejściówki na 
mecz z ekipą Dariusza Wdowczy-
ka? Weź udział w naszym konkur-
sie i wygraj bilet na to spotkanie! 
Mamy dla Was cztery pojedyncze 
zaproszenia. Jak zdobyć jedno 
z nich? Szczegóły na www.naszglo-
spoznanski.pl. LS

Mamy dla Was bilety 
na mecz Lecha!
101 mecz ligowy Kolejorza przeciwko Wiśle Kraków 
zapowiada się niezwykle emocjonująco

KONKURS

Kibice bardzo liczą na dobrą 
grę Szymona Pawłowskiego. 

Drużyna samorządowców gminy 
Dopiewo zajęła piąte miejsce w VIII 
Mistrzostwach Polski Samorzą-
dowców w Piłce Nożnej – Zako-
pane’2016 (24–25 września). Do 
rywalizacji przystąpiły 22 zespoły, 
w składach których znalazło się ok. 
300 przedstawicieli gmin i powia-
tów z całej Polski. Drużyna z Do-
piewa w 10 spotkaniach zdobyła 17 
bramek i straciła 18. Tytuł obroniła 
reprezentacja Sierpc. Dopiewianie 
zostali sklasyfi kowani najwyżej spo-

śród reprezentantów Wielkopolski – 
gmina Komorniki zajęła 12 miejsce, 
Powiat Poznański i Leszno – 17. 

W dopiewskiej drużynie zagrali 
m.in. byli piłkarze Lecha Tomasz 
Lewandowski (7 bramek) i Justin 
Nnorom (2), a także Jacek Stry-
chalski (bramkarz), Krystian Grze-
gorzewicz (1), Wojciech Dorna (2), 
Sławomir Kurpiewski, Paweł Szma-
nia, Zbigniew Kobiela (3), Remi-
giusz Hemmerling, Łukasz Ślisiński 
(1) i Katarzyna Leśniczak (1). AM 

29 października po raz pierwszy GO-
SiR Dopiewo zorganizuje imprezę 
w Żarnowcu, gdzie na starcie staną 
zawodnicy, którzy będą biegać i jeź-
dzić rowerem. Zapisy prowadzone są 
na stronie www.duathlonzarnowiec.
pl. Do 14 października opłata star-
towa wynosi: dla zameldowanych 
w gminie Dopiewo 40 zł, dla osób 
niezameldowanych 50 zł. Po tym ter-
minie opłata startowa wzrasta odpo-

wiednio do 50 i 60 zł. Obecnie na li-
ście startowej zapisanych jest już ok. 
150 uczestników. Limit określono na 
200 zawodników. 

Cross duathlon w Żarnowcu to 
bieg + rower + bieg na dystansach 
ok. 2 km + ok. 12,5 km + ok. 4,5 
km. Zapraszamy do zapisywania 
się, skorzystania z „giełdy zawodni-
ków” na stronie www.duathlonzar-
nowiec.pl. MS 

Debiut na piątkę

I duathlon w Żarnowcu 
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15 października w Kórnickim Cen-
trum Rekreacji i Sportu OAZA 
odbędzie się Jesienny Maraton Ae-
robikowy. W programie imprezy 
m.in.: bodypump, spinning, pila-
tes, joga, 50 trampolin, a gościem 

specjalnym będzie Harry Beto, któ-
ry poprowadzi zajęcia z zumby. Bi-
lety można zakupić przez internet: 
w przedsprzedaży 19 zł, a po 9 paź-
dziernika w cenie 29 zł. Dla gim-
nazjalistów i licealistów wstęp 5 zł 
za okazaniem legitymacji szkolnej. 
TW

Sekcja tenisowa AZS Poznań odnio-
sła sukcesy w drużynowych mistrzo-
stwach Polski seniorek i seniorów. 
W Bytomiu drużyna AZS w składzie 
Maciej Smoła, Piotr Matuszewski, 
Michał Walków, Szymon Walków, 
Mieszko Kwaśniewski i Michał Bar-
toszewski zdobyli brązowy medal 
wygrywając o trzecie miejsce z dru-
żyną UKS Beskidy Ustroń 4:3. Mi-
strzem został KS Górnik Bytom.

Natomiast w Poznaniu drużyna 
seniorek w składzie Julia Przybyl-
ska, Wiktoria Rutkowska, Julia 
Sokolovskaia i Paulina Jastrzębska 
zdobyła srebrny medal drużyno-
wych mistrzostw Polski kobiet ule-
gając w fi nale tylko jednym setem 
przy stanie w meczach 3:3 KS Gór-
nikowi Bytom.

Ogromny sukces w Budapeszcie 
jako trener kadry i kapitan junior-
skiej drużyny narodowej osiągnął 
trener AZS Poznań Mikołaj Wey-
mann. Wraz z drużyną w składzie 
Iga Świątek, Maja Chwalińska i Ste-
fania Rogozińska-Dzik zdobył tytuł 
drużynowych mistrzów świata zwy-

ciężając w półfi nale i fi nale murowa-
ne faworytki z Rosji i z USA. 

AZS Poznań – najlepszy klub te-
nisowy w Polsce – zaprasza dzieci 
do swoich szkółek tenisowych. Na-
uka gry prowadzona jest na wszyst-
kich poziomach zaawansowania. 
Informacje i zapisy: AZS Poznań, ul. 
Noskowskiego 25, tel. 61 851 85 95, 
mail: azstenis@poczta.onet.pl. SL

Bezpośrednie starcia wielkopol-
skich klubów zobaczą kibice w naj-
bliższych tygodniach w grupie A II 
ligi koszykarzy. W Tarnowie Pod-
górnym dojdzie do dwóch pojedyn-
ków derbowych.

19 października (środa, godz. 18) 
w hali OSiR zmierzą się Tarnovia 
Basket, nad którą patronat sprawu-
je „Nasz Głos Poznański” i Sklep 
Polski MKK Gniezno. Zawodnicy 
z pierwszej stolicy Polski po nieuda-
nym ubiegłym sezonie otrzymali 
kolejną szansę rywalizacji w II lidze. 
Skład wzmocniony zawodnikami 
z doświadczeniem z I ligi ma po-
walczyć o najwyższe lokaty. W Tar-
nowie Podgórnym Tarnovia Basket 
jest jednak groźna dla wszystkich, 
zatem emocje gwarantowane. 

Trzy dni później do derbów doj-
dzie w Poznaniu. W nowej hali 
Politechniki Poznańskiej na Pio-
trowie zagra zespół AZS Politech-
niki z Tarnovią Basket. Uczelniana 

drużyna prowadzona przez Wal-
demara Mendla to ambitny zespół, 
który póki co pozytywnie zaskakuje. 
W przedsezonowym sparingu tych 
drużyn po dogrywce lepsza okaza-
ła się Tarnovia Basket. Jak będzie 
w ligowych zmagań dowiemy się 22 
października.

Na koniec derbowej serii Tarno-
via Basket zagra u siebie z Biofar-
mem Basket Suchy Las. W przed-
sezonowych grach bilans starć tych 
zespołów to 1-1. Biofarm Basket to 
młoda drużyna złożona z juniorów 
starszych i juniorów, którzy w tej 
kategorii wiekowej będą należeć do 
krajowej czołówki. W II lidze na-
bierają doświadczenia i ogrania. 
Dodatkowo na wybrane mecze 
mogą dołączyć zawodnicy z pierw-
szoligowej drużyny Biofarmu, za-
tem w Tarnowie Podgórnym znów 
możemy być świadkami interesu-
jącego meczu. Spotkanie odbędzie 
się 26 października (środa) o 18.00. 
Wstęp na mecze Tarnovii Basket 
jest wolny. Red

Maraton w Kórniku

Medale AZS

Derby pod koszem
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Gmina Stęszew 25 września zor-
ganizowała kolejny w tym sezo-
nie rajd rowerowy, który cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Tym razem wycieczka była wy-
jątkowa, ponieważ trasa liczyła 
aż 22 km, dlatego też podzielona 
została na dwie części. Pierwszy 
etap rozpoczął się na stacji tu-
rystycznej w Stęszewie i wiódł 

przez Zamysłowo, Srocko Małe, 
Strykowo aż na strykowską plażę. 
Tam na uczestników czekała kawa, 
herbata i słodki poczęstunek, a na 
dzieci gry i zabawy z animatorami. 
Okazały się one na tyle interesują-
ce, że i starsi chętnie się do nich 
przyłączyli. 

W drugim etapie rajdu udział 
wzięli najbardziej wytrwali uczest-

niczy, którzy przejechali m.in. przez 
Sapowice, Rybojedzko, Tomice do 
„Źródełka” Żarnowiec.   Po odpo-
czynku, który minął na rozmowach, 
z życzeniami  spotkania na kolej-
nym rajdzie, wszyscy powrócili do 
swoich domów. Uczestnikom ser-
decznie dziękujemy i zapraszamy 
już wkrótce na kolejne rowerowe 
wyprawy! JT

Rajd stęszewian

Pamiątkowe zdjęcie nad Jeziorem Strykowskim. 

Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu „Oaza” od początku swoje-
go istnienia propagując sport i zdro-
wy tryb życia stara się opierać swoje 
działania promocyjne na wskazy-
waniu autorytetów. To dlatego na 
ścianie w holu głównym obiektu 
prezentowane są odciski dłoni 
i sylwetki sportowców wyróżnio-
nych zaszczytem reprezentowania 
Polski na Igrzyskach Olimpijskich. 
27 września licznie zgromadzeni 
w sali sportowej uczniowie kórnic-
kich szkół mogli spotkać jednego 
z tych wyróżnionych, dwukrotnego 
olimpijczyka Marcina Urbasia.

Do jego największych osiągnięć 
należą medale halowych mistrzostw 
Europy – w Wiedniu w 2002 zdo-
był złoto, w Madrycie (2005) brąz. 
Był ponadto mistrzem Uniwersjady 
(Pekin 2001) i fi nalistą mistrzostw 
świata (1999 – 5. miejsce) oraz 
halowych mistrzostw świata (2004 
– 6. miejsce). W składzie sztafety 
sprinterskiej 4x100 m zdobył srebr-
ny medal mistrzostw Europy w Mo-
nachium (2002). Wielokrotnie re-
prezentował Polskę w Pucharze 
Europy; wygrał konkurencję 200 m 
w 1999, zajmował 2. miejsce w 2002 
i 2004, a 3. miejscem w 2001 przy-
czynił się do zdobycia przez polską 
ekipę Pucharu Europy.

Ustanowił rekord Polski na 200 
m zarówno na otwartym stadionie 
(19,98 s.), jest drugim w historii 

białym sprinterem, który złamał 
barierę 20 sekund), jak i w hali 
(20,55 s.). W 2008 został uznany 
drugim lekkoatletą lutego w Euro-
pie w plebiscycie EAA. W kwietniu 
2009 ogłosił zakończenie kariery. 
Dziś mieszka na terenie kórnickiej 

gminy i nadal aktywnie, tym razem 
jako trener, działa w środowisku 
sportowym.

Marcin Urbaś opowiedział o swo-
jej bogatej karierze, pozasporto-
wych pasjach i trenerskich doświad-
czeniach. Potem nastąpiły pytania 
uczniów. Gość przedstawił też pod-
stawowe ćwiczenia i treningowe 
wskazówki. Kto wie, może „Dzień 
z Marcinem Urbasiem” stanie się 
kamieniem milowym dla sportowej 
kariery któregoś z uczestników im-
prezy? ŁG

Mistrz w „Oazie”
Marcin Urbaś spotkał się z uczniami kórnickich szkół

Trener Mikołaj Weymann.

 NASZ PATRONAT

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Dzień z Marcinem 
Urbasiem 
w Kórniku 

 NASZ PATRONAT
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16 INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
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D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W Y

Na targach znów zawrze – 
mieszkaniowy boom w Poznaniu
Targi Mieszkań i Domów odbędą się 15 i 16 października w hali MTP
Śledzenie kolejnych rekordów 
sprzedaży mieszkań jest jak ogląda-
nie zawodów sportowych: rosnące-
mu napięciu towarzyszy uczucie, że 
kiedyś musi się to skończyć. Dobra 
passa z 2015 roku utrzymała się 
w pierwszym półroczu tego roku. 
Czy przed nami ciąg dalszy boomu, 
czy jednak wieszczony od kilku mie-
sięcy jego koniec? Tego dowiemy się 
na Targach Mieszkań i Domów, któ-
re odbędą się 15 i 16 października 
w hali MTP w Poznaniu.

Według raportu REAS „Rynek 
mieszkaniowy w Polsce – II kwar-
tał 2016 roku”, miniony kwartał 
w sześciu największych miastach 
w Polsce zakończył się pięciopro-
centowym wzrostem sprzedaży 
w porównaniu z poprzednim. Inten-
sywny rozwój budownictwa miesz-
kaniowego znajduje odzwierciedle-
nie także we wzroście podaży: od 
kwietnia do czerwca wskaźnik ten 
poszybował w górę o 30%. Najwię-
cej nowych mieszkań pojawiło się 
w segmencie z dopłatami w progra-
mie MdM. To o tyle zrozumiałe, że 
deweloperzy chcą maksymalnie wy-
korzystać profi ty programu, zanim 
ten dobiegnie końca w 2018 roku. 
Stąd też na targach pojawi się wiele 
debiutów z rynku pierwotnego. 

– Temat naszych mieszkań jest jak 
najbardziej na czasie – mówi Dawid 
Sztandera, prezes zarządu fi rmy 
Novum Plus realizującej w podpo-
znańskim Lusówku osiedle Rozalin. 
– Po pierwsze z uwagi na termin ich 
oddania w końcu października tego 
roku, po drugie na fakt, że na 29/30 
października planujemy dni otwarte 
nakierowane na prezentację wyjąt-
kowych 11 mieszkań o powierzch-
ni 74,5 m2 z dodatkowym podda-
szem o powierzchni 40 m2 gratis! 
W cenie 290.550 zł brutto. Mamy 
też specjalną ofertę potargową: je-
den wytypowany lokal w cenie 260 
750 zł brutto. Oferowane mieszka-
nia to lokale na piętrze z dużym 8,3 
m2 tarasem w domu w zabudowie 
szeregowej. Szeregowiec zajmują 
tylko dwie rodziny. Wybudowane 
są dwa segmenty jeden składający 
się z pięciu domów drugi z siedmiu. 
Tuż obok po drugiej stronie ulicy 
znajduje się duży teren zielony ok. 
1600 m2 z placem zabaw oraz miej-
scem na wypoczynek i rekreację. 
Mieszkania oddawane są w stanie 
deweloperskim. Wokół znajduje się 
obszerny parking, a niedaleko w od-
ległości około 100 m las.

Z nowym projektem pojawi się 
również fi rma Linea. – W ofercie 
proponujemy dwa typy budynków. 
Na osiedlu powstanie 76 lokali typu 

„Forma” oraz 16 typu „Largo” – za-
znacza Adam Wędrychowicz z fi r-
my Linea inwestującej w Dąbrówce 
(gm. Dopiewo).

Spółka Agrobex zadebiutuje 
z dwoma nowymi inwestycjami. 
Pierwsza z nich to osiedle Słoneczne 
w Szamotułach. Druga nowość to 
projekt Radosna 3 w podpoznańskim 
Zalasewie. Debiut „Osiedla Stolar-
ska” to propozycja 92 dwupoziomo-
wych mieszkań z ogrodami, które 
powstają w Murowanej Goślinie. 

Goście targowi będą mogli rów-
nież zapoznać się z ofertą Planet-
bud Development, który pojawi się 
z czterema inwestycjami, w tym 
dwoma premierowymi. Developer 
rozpoczął już budowę Alei Bukowej, 
nowego kameralnego osiedla przy 
ulicy Kórnickiej, z 37 domami w za-
budowie szeregowej. 

–  Do przedsprzedaży trafi  też 
Aleja Wiśniowa, również zlokali-
zowana w Zalasewie. W ramach 
tej inwestycji przewidzieliśmy bu-
dowę 30 domów dwulokalowych 
– podkreśla Weronika Potarzycka 
z biura sprzedaży Planetbud De-
velopment.  Z kolei Grupa Partner 
pojawi się z trzema nowościami. – 
Zaprezentujemy Młyn nad Cybiną, 
projekt rewitalizacji budynku przy 
ulicy Sarniej z 130 apartamentami, 
Przystań Warta z 8 apartamentami 
na rzeką oraz Sielską 22, w której 
zaaranżowaliśmy 39 mieszkań – 
mówi Michał Wawrzyniak, dyrektor 
ds. Nieruchomości Grupy Partner. 
Nowości nie zabraknie również na 
stoisku KM Building, bowiem in-
westor wprowadza na rynek nowy 
projekt w gminie Swarzędz. Będzie 
to osiedle Zalasewo Park składające 
się z trzech budynków wielorodzin-
nych o powierzchni mieszkań od 
45 do 120 mkw w cenie od 3.950 zł 
brutto za mkw.

Deweloper  Ekonbud-Fadom, re-
alizujący inwestycję na poznańskich 
Podolanach, przygotował rabaty 
dla mieszkań na IV i V etap osiedla 
Reduta Nowe Podolany. – Dla gości 
targowych mamy wiele promocji, 
które obejmują zarówno większe, 
jak i mniejsze mieszkania – zaznacza 
Agata Nowaczyk, z poznańskiego 
biura sprzedaży Ekonbud-Fadom. 
Osoby planujące zakup mieszka-
nia, z pewnością zainteresuje oferta 
Wschodniej 19, gdyż większość lo-
kali nadal jest dostępna w ramach 
MdM-u. Ponadto, na czas targów, 
deweloper przygotował specjalną 
okazję. – Wszyscy, którzy 15 i 16 
października zarezerwują mieszka-
nia otrzymają komórkę lokatorską 
w cenie lokalu – zaznacza Jarosław 

Szkopek, przedstawiciel inwestora 
Wschodnia 19. Ze specjalną pro-
mocją na targach pojawi się również 
Proxin Ogrody, który gwarantuje 
zniżki na III etap osiedla.

Organizator targów – fi rma 
Nowy Adres  SA – oprócz bogatej 
oferty deweloperskiej przygotował 
dla zwiedzających strefę semina-
riów i  porad. Do dyspozycji będą 
eksperci z zakresu fi nansów, naj-
mu i  projektowania wnętrz. Służąc 
wiedzą i  doświadczeniem, pomo-
gą wszystkim chętnym przebrnąć 
przez wymagający czas podejmowa-
nia decyzji związanych z zakupem 
mieszkania. 

– Nasze targi to jedyna tego typu 
impreza w Poznaniu i największe 
targi mieszkaniowe w  regionie. 
Zaletą Targów Mieszkań i Domów 
jest to, że kupujący mogą w jednym 

miejscu i w jednym czasie zapoznać 
się z ofertą największych graczy na 
rynku deweloperskim. W tym sezo-
nie zaprezentuje się ponad 140 fi rm. 
Pełna lista jest dostępna na stronie 
mieszkaniowi.pl – mówi Grzegorz 
Zieliński, dyrektor Działu Targów 
Nowy Adres SA. 

Organizatorzy zadbali o dodatko-
we atrakcje. Podczas targów będzie 
można wziąć udział w licznych kon-
kursach i wygrać m.in. samochód 
Volkswagen Tiguan na weekend 
z pełnym bakiem od Volkswagen 
Rowiński-Wajdemajer, weekendowy 
pobyt dla dwóch osób w Copernicus 
Toruń Hotel oraz wartościowe vo-
uchery na zakupy w salonie Koman-
dor czy usługi architektów. W strefi e 
porad i odpoczynku zostanie zorga-
nizowana wymiana książek: przy-
niesioną książkę można będzie wy-

mienić na dowolny tytuł dostępny na 
regale. Książki, które nie znajdą no-
wych właścicieli zostaną przekazane 
do publicznych bibliotek.

Rodziny mogą liczyć na udogod-
nienia, m.in. bilet rodzinny w cenie 
20 zł (dla dwóch osób dorosłych, 
dzieci do 18 roku życia pod opieką 
dorosłych mają wstęp bezpłatny). 
Rodzice będą mogli zostawić dzieci 
pod opieką wykwalifi kowanych ani-
matorek na specjalnie przygotowa-
nym placu zabaw. Bilety w kasach 
kosztowały cenie 15 zł, e-bilety w ce-
nie 7 zł są już dostępne / w sprzeda-
ży na stronie www.mieszkaniowi.pl .

REKLAMA

Sylwia
Lester 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Wybierając swój dom lub miesz-
kanie, zwracamy uwagę na kilka 
aspektów. Wspomniana cena, loka-
lizacja, metraż, czy dostępność do 
miejsc parkingowych – to ma swoją 
wagę. Warto jednak zaznaczyć, że 
liczy się nie tylko dom, ale również 
to, jak się czujemy w najbliższym 
otoczeniu. O sporym komforcie 
mogą mówić mieszkańcy osiedli 
Osada Leśna w Dąbrówce i Le-
śna Polana w Dopiewcu w gminie 
Dopiewo, budowanych przez de-
welopera Linea. Inwestor uczest-
niczy w wielu przedsięwzięciach, 
troszcząc się o mieszkańców. Kiedy 
władze samorządowe zdecydowały 
o budowie Szkoły Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu przy 
ulicy Malinowej w Dąbrówce, dewe-
loper realnie wsparł ten pomysł. Fir-
ma Linea podarowała gminie teren 
o powierzchni ok. 1,5 ha, pod budo-
wę wspomnianej szkoły wraz z au-
torskim projektem budynku. Aktu-
alnie trwa ostatni etap rozbudowy, 
tj. drugiego skrzydła tego budynku. 

Ten projekt i nadzór nad nim to tak-
że prezent od Linea dla gminy. Do 
szkoły przy Malinowej, powstałej 
na osiedlu Osada Leśna, mają bli-
sko wszyscy uczniowie z Dąbrówki. 
Na lekcje mogą dotrzeć spacerem. 
Ponadto według projektu przygoto-
wanego przez projektantów dewelo-

pera wybudowano już przedszkola 
w Konarzewie oraz Skórzewie.

Z myślą o rodzinach z dziećmi, 
którzy przecież nie tylko szkołą 
i lekcjami żyją, powstał plac zabaw 
na osiedlu Leśna Polana w Dopiew-
cu. Tutaj deweloper organizuje dla 
mieszkańców osiedli oraz ich przy-

jaciół ciekawe wydarzenia. Przykła-
dem może być piknik rodzinny, czy 
ostatnio Mini Olimpiada, podczas 
której dzieci rywalizowały w 20 in-
teresujących konkurencjach sporto-
wych. Wiele dzieje się też w innych 
miejscach w Dąbrówce. Przy C.H. 
Aurora przygotowano akcję „Rowe-

rowy pit stop”. Linea w wielu pro-
jektach wspiera władze samorządo-
we gminy Dopiewo. 

– Wybierając nasze inwestycje, 
klienci mogą liczyć na wsparcie dla 
całej rodziny. Organizacja interesu-
jących wydarzeń, czy działania na 
rzecz placówek edukacyjnych to tyl-
ko drobne przykłady, ale pokazują, 
jaką drogą chcemy dalej podążać. 
Polityka naszej fi rmy wskazuje, że 
mieszkańcy i ich potrzeby zawsze 
będą w centrum – mówi Adam Wę-
drychowicz z fi rmy Linea. 

Dziś deweloperzy nie ograniczają 
się jedynie do budowy osiedli. Z my-
ślą o przyszłych mieszkańcach, tak-
że Linea chętnie angażuje się w do-
datkowe projekty, na czym wszyscy 
korzystają.

Osiedla Linea to więcej, niż domy
Dla młodej rodziny, poszukującej nowego miejsca zamieszkania, liczy się nie tylko cena domu. Na 
ostateczną decyzję wpływa wiele czynników. Nowi mieszkańcy mają nadzieję, że deweloper, już po 
przekazaniu kluczy do wymarzonego M, wykaże się troską. To daje pewność i poczucie bezpieczeństwa
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Hubert 
Maćkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Marzysz o własnym mieszkaniu ale 
nie chcesz lub nie możesz zacią-
gać kredytu hipotecznego na jego 
zakup? Możesz więc skorzystać 
z atrakcyjnej oferty Spółdzielni 
Mieszkaniowej Zielone Wzgórza, 
która wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom klientów i umożliwia zakup 
lokalu bez posiadania całości wyma-
ganej kwoty. 

Atrakcyjna promocja
Dzięki promocji 30/70 będziesz 

mógł zamieszkać na swoim i nie 
martwić się dodatkowymi kosztami 
związanymi z kredytem. Decydując 
się na ofertę SM Zielone Wzgórza 
wpłacasz 30% ceny netto +V AT wy-
branej nieruchomości i już możesz 
się wprowadzać. Resztę należności 
będziesz spłacał bezpośrednio do 
Spółdzielni, przez okres 10 lat.

Jakie korzyści płyną z tego roz-
wiązania? Po pierwsze, nie bloku-
jesz sobie wszystkich posiadanych 
środków fi nansowych. Po drugie, 
minimalizujesz ilość formalności, 
które musiałbyś dopełnić starając 
się o kredyt w banku. Po trzecie, 
zmniejszasz do minimum koszty ra-
talnego systemu spłaty mieszkania, 
gdyż nie płacisz prowizji i sporych 
odsetek oraz innych, dodatkowych 
kosztów, bardzo często obligatoryj-
nie nakładanych przez banki.

SM Zielone Wzgórza tworzy więc 

doskonałe warunki do zmiany two-
jej sytuacji mieszkaniowej. Propo-
zycja ta będzie optymalną dla osób, 
które poszukują pierwszego miesz-
kania, jak i klientów planujących 
powiększenie rodziny.

Pamiętaj jednakże, iż liczba lokali 
objętych promocją jest już bardzo 
ograniczona i warto się pospieszyć 
z podjęciem decyzji. Dlatego też 
już dziś zapoznaj się ze szczegóła-
mi oferty. Możesz wybierać między 
mieszkaniem z ogródkiem lub du-

żym tarasem. Mieszkaniem nie-
wielkim a dużym dwupoziomowym. 
W cenie części mieszkań mieści się 
również miejsce w hali garażowej.

Wszystko w zasięgu ręki 
Zielone Wzgórza to osiedle 

mieszkaniowe w Murowanej Gośli-
nie, położone na przedpolu Puszczy 
Zielonka z jej lasami i jeziorami 
w odległości kilkunastu kilometrów 
pod Poznania, doskonale z nim sko-
munikowane poprzez komunikację 
autobusową (rondo Śródka i os. 
Jana II Sobieskiego) oraz zmoder-
nizowaną kolej podmiejską (szyno-
bus). Osiedle zaprojektowane zo-
stało przez najlepszych poznańskich 
architektów i urbanistów w formie 
„miasteczka” z zaułkami, uliczka-

mi i rynkiem z ratuszem. Szkoły, 
przedszkola, przychodnie lekarskie 
oraz wszystko co potrzebujemy na 
co dzień – sklepy, markety, usługi, 
banki – wszystko w zasięgu ręki. 
Zielone Wzgórza to miejsce, w któ-
rym chce się mieszkać. 

Puszcza Zielonka to oczywiście 
doskonałe miejsce do rekreacji, 
np. turystyki rowerowej i pieszej 
– szczególnie popularnego tu nor-
dic walking, ale również na samym 
osiedlu nie brakuje miejsc przezna-
czonych dla aktywnego spędzania 
czasu. Dwie siłownie zewnętrzne, 
boisko piłkarskie ze sztuczną na-
wierzchnią, dostępne dla każdego 
do późnych godzin wieczornych 
(oświetlenie) to miejsca cieszące się 
dużym powodzeniem. Liczne kluby 
i stowarzyszenia w tym Klub Se-
niora, działające na terenie osiedla 
pozwalają każdemu znaleźć towa-
rzystwo o zbliżonych zainteresowa-
niach i działaniach.

Postaw na ekologię 
Wybudowany na terenie osiedla 

Zielone Wzgórza zespół budynków 
to nowoczesny kompleks miesz-
kań, zaprojektowany zgodnie ze 
współczesnymi trendami proeko-
logicznymi. Funkcjonalne i eko-
nomiczne rozwiązania sprawiają, 
że inwestycja jest nietuzinkowa 
i oryginalna, a przy tym niedroga 

w eksploatacji, co czyni ją wyjątko-
wo atrakcyjną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zie-
lone Wzgórza za główny cel stawia 
sobie wdrażanie rozwiązań ekolo-
gicznych, które ułatwią mieszkań-
com codzienne życie, a ponadto, 
w perspektywie lokalnej i globalnej, 
przyczynią się do ochrony środo-
wiska naturalnego. Spółdzielnia, 
kierując się zasadami zrównowa-
żonego rozwoju, poprzez rozsądne 
gospodarowanie zasobami natural-
nymi i wykorzystanie energii sło-
necznej, znacząco przyczynia się do 
zwiększenia oszczędności zarówno 
w codziennym użytkowaniu miesz-
kania, jak i w zużyciu energii. Usta-
wione na terenie osiedla pojemniki 
na odpady zachęcają mieszkańców 
do segregacji śmieci i recyklingu. 

Kameralny zespół budynków wie-
lorodzinnych tworzących funkcjo-
nalną przestrzeń zagospodarowaną 
z myślą o mieszkańcach, którzy 
cenią przestrzeń i aktywny wypo-
czynek powstał na skraju osiedla 
w bezpośrednim sąsiedztwie tere-
nów zielonych.. W pobliżu powstała 
siłowania na świeżym powietrzu, 
a także zamknięty i przystosowany 
dla czworonogów wybieg, na terenie 
którego znajduje się tor przeszkód. 
To idealne miejsca do wspólnego 
spędzania czasu z rodziną oraz do 
zacieśniania relacji z sąsiadami. Red

Miejsce, w którym chce się mieszkać
Decydując się na ofertę SM Zielone Wzgórza wpłacasz 30% ceny netto + VAT wybranej nieruchomości i już 
możesz się wprowadzać. Resztę należności będziesz spłacał bezpośrednio do spółdzielni przez 10 lat

Dzięki promocji 
będziesz mógł za-
mieszkać na swoim 
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Bank Gospodarstwa Krajowego 
wstrzymał przyjmowanie wniosków. 
Popularniejsze stały się więc oferty 
deweloperskie z przełomu roku 
2016/2017 oraz te, których fi naliza-
cja nastąpi w następnym roku. Za-
tem, gdzie na terenie Poznania, jak 
i powiatu można szukać mieszkań 
dostępnych w ramach rządowego 
programu MdM? 

Ogłoszony w 2013 r., a wprowa-
dzony w 2014 r. program „Miesz-
kanie dla Młodych” początkowo 
nie cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Przez dwa lata fundusze 
wykorzystano częściowo. W 2014 
tylko 34,5%, a w 2015 – 84,64% 
przewidzianych pieniędzy przeka-
zano młodym. Jednak z roku na rok 
popularność rosła, bowiem dopła-
ta stanowiła dla rodzin znaczącą 
pomoc. Tegoroczne wyczerpanie 
się środków na cały rok 2016 już 
w marcu było dużym zaskoczeniem. 
Decyzja o wstrzymaniu przyjmowa-
nia wniosków wydana przez BGK 
początkowo zmieniła plany wielu 
osobom, chcącym nabyć mieszka-
nie jeszcze w tym roku. 

– Istnieje jednak rozwiązanie. 
Banki przyjmują wnioski o kredyt 
z dofi nansowaniem MdM pod wa-
runkiem, iż termin ostatniej płatno-
ści za nieruchomość dla dewelopera 
przypada w 2017 lub 2018 roku 
– zaznacza Tomasz Rzeźniacki, kie-
rownik jednego z poznańskich od-
działów Open Finance Direct. 

Mieszkaniowy Poznań 
w 2017 roku
Poznaniacy nie mogą narzekać 

na małą liczbę mieszkań z rynku 
pierwotnego. W sercu Wielkopolski 
buduje się dużo, a to sprawia, że wy-
bór lokali jest szeroki. Na celowniku 
młodych poszukujących mieszkań, 
znajdują się aktualnie te inwestycje, 
które można nabyć z uzyskaniem 
dofi nansowania w ramach MdM-u. 

– Nasze osiedla to projekty wie-
loetapowe, dlatego sporo mieszkań, 
planowanych do oddania w 2017 
roku, jest dostępnych z dofi nanso-
waniem – mówi Lucyna Jarczyńska, 
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeda-
ży fi rmy Agrobex.

Inwestycji, gdzie termin oddania 

mieszkań do użytku, przewidzia-
ny jest na przyszły rok jest sporo. 
– W sprzedaży mamy już III etap 
osiedla Nowe Ogrody, który zo-
stanie zrealizowany w 2017 roku. 
A to powoduje, że nasi klienci mogą 
skorzystać z rządowego programu 
– podkreśla Marlena Zapalska, pre-
zes spółki Proxin Ogrody. Podobnie 
wygląda sytuacja na Grunwaldzie. – 

Nasze osiedle realizowane jest w kil-
ku etapach. Ostatni z nich będzie 
oddany do użytku w marcu następ-
nego roku, dlatego kupujący mogą 
składać wnioski o dofi nansowanie 
i uzyskać je z puli przewidzianej na 
2017 rok – mówi Marek Smogór, 
prezes Atrium Grunwald. Wielu 
deweloperów kończących projekty 
pod koniec bieżącego roku na część 
wpłaty fi nansowanej z MdM-u jest 
w stanie poczekać do stycznia.

– Nasze mieszkania kwalifi kują się 
do rządowego programu. Zdajemy 
sobie sprawę, że dopłata to duży za-
strzyk gotówki, dlatego postanowili-
śmy dostosować nasz system płatno-
ści do aktualnej sytuacji – deklaruje 
Agata Nowaczyk z poznańskiego 
biura sprzedaży Ekonbud-Fadom. 

Podpoznańskie projekty 
w przyszłym roku
Sporo buduje się także na obrze-

żach Poznania. 
– Wychodząc naprzeciw aktualnej 

sytuacji dostosowaliśmy nasz system 
płatności do wymogów programu 
MdM – mówi Adam Wędrychowicz 
z fi rmy Linea budującej w Dąbrówce.

– Wschodnia 19 to projekt, który 
niedawno rozpoczęliśmy, mieszka-
nia będą oddane na przełomie 2016 
i 2017 roku, jednak przyszłym na-
bywcom lokali radzimy pośpiech, 
bowiem zgodnie z prognozami zain-
teresowanie programem Mieszkanie 
dla Młodych jeszcze wzrośnie – za-
znacza Jarosław Szkopek, przedsta-
wiciel inwestora Wschodnia 19. 

W Środzie Wielkopolskiej po-
wstaje osiedle Tulipanowe, które 
realizuje fi rma Planetbud Develop-
ment. – Zadbaliśmy o to, by ceny za 
metr kwadratowy na naszej inwe-
stycji łapały się w ramy programu 
MdM. Domy będą oddane do użyt-
ku jeszcze w tym roku, ale klienci 
mogą uzyskać dofi nansowanie w ra-
mach rządowego programu z puli 
na rok 2017– zauważa Weronika 

Potarzycka z biura sprzedaży Pla-
netbud Development. Taką samą 
deklarację składa deweloper KM 
Building. Firma realizuje osiedle 
Słoneczne w Brodowie i Rodzinny 
Zakątek w Błażejewku. – Nasze 
deklarowane plany rozwojowe się-
gają przynajmniej 2021 roku. Tym 
samym w ofercie znajdują się nie-
ruchomości, których odbiór będzie 
następował w 2017 czy 2018 roku. 
Osoby chcące nadal nabyć miesz-
kanie ze wsparciem rządowego pro-
gramu MdM mogą liczyć na naszą 
pomoc – dodaje Maciej Bartczak, 
współwłaściciel KM Building. Jest 
też wiele projektów, które dopiero 
wchodzą na rynek, a więc uzyskanie 
dofi nansowania w ich przypadku 
nie powinno stanowić problemu. 

Kupno mieszkania z rynku pier-
wotnego jest łatwiejsze niż uzyskania 
nieruchomości z rynku wtórnego. 
Deweloperzy są w stanie poczekać 
na ostatnią wypłatę do stycznia. 

Liczba chętnych w przyszłych 
latach zapewne jeszcze wzrośnie, 
a limit środków przeznaczonych na 
program MdM to 746 mln zł w 2017 
roku i 762 mln zł w 2018 roku, dla-
tego zainteresowani skorzystaniem 
z dofi nansowania powinni złożyć 
wniosek jak najszybciej.

MdM nadal dostępny
Połowa marca przyniosła zaskakujące wiadomości dla osób 
starających się o dofi nansowanie w ramach programu „MdM”

Marek 
Szewczak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W Poznaniu buduje 
się dużo, więc wybór 
lokali jest szeroki
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W rozbudowie znajdują się m.in. 
Dąbrówka, Skórzewo, Rozalin, Ra-
bowice, Zalasewo, Szamotuły, Swa-
rzędz i Murowana Goślina. Nowych 
etapów budów nie brakuje również 
w centrum Poznania. Zaintereso-
wanie kupnem nowego mieszkania 
nadal nie spada. Osób chcących 
nabyć wymarzone M jest coraz wię-
cej. Stąd też decyzje deweloperów 
o wprowadzaniu na rynek nowych 
projektów. 

Rabowice jeszcze bardziej zielone
Nowo powstające osiedle Zielone 

Rabowice przy ulicy Bliskiej będzie 
liczyć łącznie 30 domów w zabu-
dowie bliźniaczej, a przy każdym 
z nich będzie ogród. Deweloper 
postanowił podzielić inwestycję na 
trzy zadania. Pierwszy etap, w ra-
mach którego niedługo rozpoczną 
się prace, zostanie oddany do użyt-
ku, według planów, w III kwartale 
2017 roku. Powstanie łącznie 12 
domów, tyle samo co w II etapie, 
oddanym do użytku w IV kwartale 
2017. Natomiast pozostałe 6 do-
mów, zaplanowanych do przekaza-

nia mieszkańcom na początku 2018 
roku, stworzą ostatni, trzeci etap. 
Powierzchnia każdego „bliźniaka” 
to 75 m kw. 

Zalasewo coraz większe – 
kolejne nowości na rynku
Planetbud Development rozpo-

czął realizację dwóch nowych osiedli 
w Zalasewie. Pierwszy, Aleja Buko-
wa to kameralna inwestycja przy 

ulicy Kórnickiej w Zalasewie, w ra-
mach której powstanie 37 domów 
szeregowych o powierzchni 75 i 84 
mkw. Finalizacja projektu nastąpi 
w I kwartale 2018 roku. Drugi nato-
miast to Aleja Wiśniowa składająca 
się z 30 dwulokalowych domów. 
Przewidywany termin oddania in-
westycji do użytku to I kwartał 2018 
roku. Projekt o nazwie Aleja Wiśnio-
wa powstanie przy ulicy Rivoliego. 

Inwestycja składać się będzie z 30 
domów, gdzie każdy z nich to 2 lo-
kale mieszkalne. Do wyboru są trzy 
powierzchnie: 75, 84 i 103,6 mkw. 

Słonecznie w Szamotułach
Przy ulicy Gąsawskiej w Szamo-

tułach powstanie osiedle Słoneczne, 
składające się z trzech kameral-
nych, otoczonych zielenią budyn-
ków. To pierwsza inwestycja miesz-
kaniowa spółki Agrobex na terenie 
tej miejscowości. W ramach pierw-
szego etapu powstanie czterokon-
dygnacyjny budynek wielorodzinny, 
a w nim łącznie 36. Prace już się 
rozpoczęły, a planowany termin od-
dania do użytku pierwszego budyn-
ku to koniec lutego 2018. Wśród 
proponowanych przez dewelopera 
mieszkań, znajdą się jedno- dwu- 
i trzypokojowe, dostępne w metra-
żach od 33,4 do 54,4 m.kw. 

Poznań w rozbudowie
Poznaniacy nie mogą narzekać 

na brak projektów mieszkanio-
wych, bowiem w sercu wielkopol-
ski buduje się wiele. Niedawno 

Deweloper Proxin Ogrody ruszył 
z rozbudową osiedla Nowe Ogro-
dy. III etap zakłada wybudowanie 
107 mieszkań dostępnych w trzech 
opcjach z ogródkiem, tarasem lub 
balkonem. Powstanie również 6 
lokali usługowo-handlowych, pod-
ziemna hala garażowa i komórki 
lokatorskie. Projekt zostanie odda-
ny do użytku w IV kwartale 2017 
roku. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku Ekonbud-Fadom, któ-
ry buduje kolejny etap Reduty Nowe 
Podolany. Piąty etap to czterokon-
dygnacyjny budynek, w którym za-
aranżowano 68 mieszkań. W sprze-
daży znajdują się lokale o metrażach 
od 35 do 75 mkw. Są to kawalerki, 
dwu-, trzy- lub czteropokojowe 
mieszkania, a co istotne istnieje 
możliwość aranżowania większych 
powierzchni. Ich cena waha się mię-
dzy 5.450 a 5.650 zł brutto za mkw.

Nowe projekty deweloperów
Mimo chylącego się ku końcowi programowi MdM deweloperzy nie zwalniają tempa. Jesień bowiem 
obfi tuje w wiele nowości

Sylwia
Lester 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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 Osiedle Grafi towe w Skórzewie. 
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Stan deweloperski jest formą po-
średnią między stanem surowym, 
a wykończeniem pod klucz. Nie-
mniej w polskim prawie nie ma 
jednoznacznych przepisów, które 
wyznaczałyby konkretnie, co ma się 
kryć pod tym określeniem. Zwykle 
jednak oznacza, że w mieszkaniu 
będą rozprowadzone wszystkie 
instalacje, łącznie z grzejnikami 
i piecem oraz będą wykonane tynki 
i wylewki. 

Ważne dodatki
Większość mieszkań oferowa-

nych na rynku pierwotnym odda-
wanych jest w standardzie dewe-
loperskim. Dla klienta to tańsza 
opcja, a ponadto wielu z nich ceni 
sobie możliwość samodzielnego 
wykańczania wnętrza swojego M. 
Oczywiście każdy kupujący miesz-
kanie, w cenie, którą mu się oferu-
je, chciałby otrzymać jak najwięcej. 
Tu ważne jest rozeznanie, jak ta 
kwestia wygląda u poszczególnych 
deweloperów. – Bardzo ważna jest 

dla nas jakość zarówno używanych 
materiałów jak i samego wykończe-
nia. Biorąc pod uwagę oczekiwania 
klientów zdecydowaliśmy się na 
podwyższenie standardu wykoń-
czenia. Nazywa się on podwyższo-
ny pakiet deweloperski i dotyczy 
budowanych w IV etapie domów 
w zabudowie szeregowej na osiedlu 
Rodzinny Zakątek – mówi Maciej 
Bartczak, współwłaściciel KM Buil-
ding. Tym samym klienci wraz zaku-
pem domu na inwestycji w podpo-
znańskim Błażejewku mogą liczyć 
na m.in. trzyszybowe okna, drzwi 
wejściowe o podwyższonym stan-
dardzie, kondensacyjny piec ga-
zowy, skrzynki i prowadnice rolet 
zewnętrznych czy ogrzewanie pod-
łogowe. Ponadto, KM Building 
informuje, że w ramach standardu 
deweloperskiego oferuje także za-
gospodarowanie frontu budynków 
podjazdem z kostki brukowej, per-
gole, pojemnik na odpady do segre-
gacji odpadów, pergole, ogrodzenie 
oraz wysianie trawy.

Dla bezpieczeństwa i wygody
Różnice w standardzie dewelo-

perskim, co oczywiste mogą się róż-
nic w zależności czy dotyczą domu 
jednorodzinnego, szeregowca bądź 
mieszkania. Zwłaszcza te ostatnie 
to przecież najbardziej popularne 
własne cztery ściany. Inwestor osie-
dla Atrium Grunwald, czyli zespo-
łu 5 budynków wielorodzinnych, 
poprzez standard deweloperski 
rozumie dbałość o każdy szczegół 
dotyczący mieszkania, ale również 
części wspólnych budynku oraz in-
frastruktury wokół. Każde mieszka-
nie na osiedlu Atrium w standardzie 
deweloperskim posiada między in-
nymi wzmacniane drzwi wejściowe 
do mieszkań, specjalne przygoto-
wane miejsca na garderobę, balko-
ny wykończone płytkami, a także 
miejsce i instalacje na sprzęt RTV. 
A wszystko to w miejscach wskaza-
nych przez klienta. 

– Dodatkowo też w przypadku 
parterowych mieszkań, aby zadbać 
o bezpieczeństwo, montujemy ze-

wnętrzne rolety. O to nasz miesz-
kaniec nie musi się martwić – mówi 
Marek Smogór, prezes Atrium 
Grunwald. Dbałość dewelopera 
obejmuje również części wspólne. 
Wejścia do klatek schodowych wy-
posażono w videodomofony, a na 
teren osiedla mieszkańcy wchodzą 
przez nowoczesne atrium.

Standard wykończenia jest waż-
nym elementem nowego lokum. 
Deweloperzy zazwyczaj proponują 

kilka opcji. Warto to doprecyzować 
jeszcze przed transakcją zakupu. 
Określenie dokładnego poziomu 
wykończenia powinno być jasno 
ustalone pomiędzy inwestorem 
a wykonawcą. 

Więcej niż w standardzie
Stan deweloperski jest najczęściej wybieraną przez klientów formą zakupu mieszkania czy domu. 
Jednak nie oznacza on zawsze jednakowego standardu. Dlatego przed zakupem nieruchomości warto się 
dowiedzieć co nam proponuje deweloper
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Marek 
Szewczak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Poznańskie TBS właśnie ukończy-
ło pilotażową inwestycję w ramach 
programu „Najem z dojściem do 
własności”. 4 października nowi 
mieszkańcy otrzymali klucze do 
mieszkań przy ul. Suwalskiej na 
Strzeszynie. 

Program „Najem z dojściem do 
własności” to nowatorskie podejście 
do zagadnienia mieszkalnictwa.

– Projekt opiera się o wpłatę par-
tycypacji w kosztach budowy miesz-
kania i korzystanie z niego na pod-
stawie umowy najmu. Uczestnicy 
programu wynajmując mieszkanie, 
systematycznie spłacają pozostałe 
koszty budowy, by w efekcie wyku-
pić je na własność. Mają na to od 5 
do 25 lat od momentu podpisania 

umowy najmu. Po uiszczeniu cało-
ści ceny, czyli wartości lokalu miesz-
kalnego wraz z udziałem w gruncie, 
uczestnik programu stanie się wła-
ścicielem mieszkania – wyjaśnia 
Andrzej Konieczny, prezes PTBS.

Spółka już zapowiedziała kon-
tynuację programu – tym razem 
w formie osiedla w zabudowie wie-
lorodzinnej. Rozpoczęcie inwestycji 
planowane jest na II kwartał 2017 
roku, a jego zakończenie przewi-
dziane jest na koniec 2018 r. 

Najem 
z dojściem 
do własności
PTBS fi nalizuje budowę mieszkań przy 
u. Suwalskiej

Aleksandra 
Barcikowska 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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PRZECZYTAĆ!

W POZNANIU: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
W TARNOWIE PODGÓRNYM: 
•  Sklep „Dobre Okna”, 

ul. Poznańska 62a, 
tel. 602 150 364,

W BUKU: 
•  Redakcja NGP, ul. Smugi 84, 

tel. 691 895 296

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń: 

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl
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Zarówno dla rodziców, jak ich po-
ciech, liczy się wygodna lokalizacja. 
Szkoła tuż obok to zaoszczędzony 
czas, który trzeba byłoby przezna-
czyć na dojazdy. Rodzice często 
wybierają dom, z myślą o bezpie-
czeństwie swoich pociech i ich kom-
forcie. 

Poznań to szkoła obok szkoły
Jedna z najpiękniej położonych 

szkół podstawowych znajduje się 
na osiedlu Ogrody. Mali mieszkań-
cy, mają do Zespołu Szkół nr 2 przy 
ulicy Hangarowej  dosłownie kawa-
łeczek drogi, podobnie jak ich kole-
dzy z Nowych Ogrodów. Wystarczy 
niecały kwadrans, by dotrzeć na lek-
cje spacerem lub kilka minut  kiedy 
pociechę przywiezie rodzic. 

–  Rodzice, kupując dom kierują 
się nie tylko dobrem własnym, ale 
również, a może przede wszystkim, 
dzieci.  Dlatego wybraliśmy miejsce 
na inwestycję, które będzie ideal-
ne dla rodzin z dziećmi. Blisko jest 
szkoła, a po lekcjach można wybrać 
się na spacer do Ogrodu Botanicz-
nego lub nad Jezioro Rusałka  – 
mówi Marlena Zapalska, prezes 
spółki Proxin Ogrody. 

Naprzeciwko osiedla Atrium 
Grunwald przy ulicy Bosej, znaj-
duje się Szkoła Podstawowa nr 10 
im. Arkadego Fiedlera. – Wystarczy 
przejść przez przejście dla pieszych 
i jesteśmy na miejscu – zaznacza 
Marek Smogór, prezes Atrium 
Grunwald. A przecież niedaleko jest 
również Przedszkole nr 8. 

Natomiast 900 m od osiedla Re-
duta Nowe Podolany, inwestycji 
Ekonbud-Fadom, jest położona 

Szkoła Podstawowa nr 62, im. Gen. 
Stanisława Taczaka. –  To idealne 
rozwiązanie, kiedy chcemy odebrać 
pociechę ze szkoły i wspólnie wró-
cić do domu – zapewnia Agata No-
waczyk, specjalista z poznańskiego 
biura sprzedaży Ekonbud-Fadom.

Dom za miastem, ale blisko szkoły
Oczywiście nie wszystkie inwesty-

cje deweloperskie są położone w sa-
mym sercu miasta. Wiele osób ceni 
sobie możliwość spędzania popołu-
dnia, po szkole i pracy, w otoczeniu 
przyrody i poza centrum. Greenbud 
Development, posiadający inwesty-
cje w Paczkowie, Siekierkach Wiel-
kich i Gortatowie, czyli w okolicach 
Swarzędza, wyróżnia się świetną 
lokalizacją. W Paczkowie, gdzie po-
wstaje 10 domów w zabudowie bliź-
niaczej, znajduje się nowy budynek 
Zespołu Szkół, co zapewnia edu-
kację na poziomie podstawowym 
i gimnazjalnym. Również „pod-
stawówka” i gimnazjum znajdują 
się w Zespole Szkół w Siekierkach. 
Natomiast uczniowie z Gortatowa 
mogą skorzystać z autobusu, aby 
dojechać do Szkoły Podstawowej nr 
4 w Swarzędzu. 

Dobrym zapleczem edukacyjnym 
w przypadku wszystkich osiedli 
może również pochwalić się Planet-
bud Development, który aktualnie 
realizuje pięć inwestycji. Kształcący 
się mieszkańcy osiedla Liliowego 
w Swarzędzu w niedalekiej odległo-
ści mają szkoły i gimnazja. W oko-
licy osiedla Tulipanowego, jak i bli-
sko osiedla Wiosennego II mieszczą 
się trzy przedszkola, szkoła pod-
stawowa i gimnazjum. – Dogodne 

lokalizacje naszych inwestycji po-
zwalają, by dziecko pokonując ko-
lejne szczeble edukacji, wciąż było 
blisko domu, a to z pewnością daje 
poczucie bezpieczeństwa i spokoju 
dla rodziców – podkreśla Weronika 
Potarzycka z biura sprzedaży Pla-
netbud Development. Deweloper 
wprowadził na rynek nowe projek-
ty Aleję Bukową i Aleję Wiśniową, 
w pobliżu których również znajdu-
ją się placówki oświatowe różnego 
szczebla.

Wschodnia 19, nowy projekt na 
mapie Lubonia, wyróżnia się mię-
dzy innymi bliskością szkoły pod-
stawowej, gimnazjum, a także kilku 
przedszkoli i szkół języków obcych. 
– Tutaj dzieci i młodzież mogą się 
kształcić oraz korzystać z wielu za-
jęć dodatkowych – zaznacza Jaro-
sław Szkopek, przedstawiciel inwe-
stora Wschodnia 19. 

Krótką drogę do szkół i przed-
szkoli będą mieć również dzieci 
mieszkające na osiedlu Słonecznym 
w Brodowie. – Zespół budynków, 
w którym znajduje się zarówno 
przedszkole, jak i szkoła podstawo-
wa mieści się 500 metrów od naszej 
inwestycji. Z pewnością to jeden 
z argumentów, dla których klienci 
wybierają naszą inwestycję – mówi 
Maciej Bartczak, współwłaściciel 
KM Building. 

Prezent dla uczniów
Deweloper Linea, posiadający 

inwestycje w Dąbrówce w gminie 
Dopiewo, podarował gminie teren 
o powierzchni ok. 1,5 ha, pod budo-
wę szkoły wraz z autorskim projek-
tem budynku. Dziś w tym miejscu, 

przy ulicy Malinowej w Dąbrówce 
stoi szkoła podstawowa. Aktualnie 
trwa budowa drugiego skrzydła 
tego budynku. Projekt i nadzór nad 
tym przedsięwzięciem to także pre-
zent od Linea dla gminy. 

– Dla nas to szczególnie ważne, 
by młodsi mieszkańcy mieli prze-
strzeń do nauki i zabawy obok swo-
ich domów – mówi Adam Wędry-
chowicz z fi rmy Linea. 

Natomiast spółka Agrobex, inwe-
stor osiedla Radosna w Zalasewie, 
wybudował na terenie gminy Szko-
łę Podstawową. – Przygotowując 
kolejne inwestycje, wybierając od-

powiednie lokalizacje myślimy nie 
tylko o nowych domach dla naszych 
Mieszkańców, ale również o całym 
zapleczu, do zaspokajania podsta-
wowych potrzeb. W tym kontekście 
placówka edukacyjna jest ogrom-
nym udogodnieniem dla Zalasewa 
– podsumowuje Lucyna Jarczyńska, 
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 
fi rmy Agrobex.

Dom obok szkoły
Posyłając nasze pociechy do szkoły, myślimy nie tylko o tym, jak będą sobie radzić i jakie przyniosą 
oceny. Równie ważna jest krótka i bezpieczna droga na lekcje. Dobrze, kiedy rodzina mieszka blisko 
placówki edukacyjnej, bo dziecko czuje, że jest obok domu

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

REKLAMA

Hubert 
Maćkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Deweloper Linea, posiadający inwestycje w Dąbrówce, podarował gmi-
nie Dopiewo teren o powierzchni ok. 1,5 ha, pod budowę szkoły wraz 
z autorskim projektem budynku.
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